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S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Josef Válka
Husitská revoluce a první pokusy o restauraci

The Hussite Revolution and the First Attempts at Restauration
In this study, Josef Válka continues his research of the main historical tendencies of
the Hussite Revolution and its analogies with the Great French Revolution. Its main
topic are the attempts of King Sigismund to re-establish the pre-Hussite circumstances in the period following his return to the Czech throne in 1436. In collaboration
with the legates of the Council of Basel he re-established Catholic services in Prague,
endeavored to bring back the exilees and refused to support the consecration of
Jan Rokycana as archbishop. The author observes the increasing resistance of the
Hussites to this tendency and the formation of the Polish party, which promoted the
election of a ruler from the Polish royal family. The main witness and simultaneously
the first historian of the restauration is Aeneas Silvius Piccolomini. Final passages of
the study are devoted to the continuity and discontinuity of the land government and
the positive legacy of the Hussites, which the author perceived in the principles of
compromise and tolerance.
Key words: Hussite Revolution, Restauration, King Sigismund of Luxembourg,
Archbishop Jan Rokycana, Aeneas Silvius Piccolomini, land government

Při opakovaném procházení pramenů, opakované četbě základních
syntetických prací od Aeneáše Silvia a Palackého, přes Tomka, Urbánka,
Bartoše, k Seibtovi, Kalivodovi, Šmahelovi a Čornejovi i některých dílčích
studií z politických dějin doby od nástupu Zikmunda na český trůn (1436)
do ovládnutí Prahy Jiřím z Poděbrad (1348), mne pronásleduje jako historika pochybnost, zda je možné k dosavadním obrazům a interpretacím
tohoto období, jež označuji jako „restauraci“, ještě něco dodat. Nepochybně
se rozšiřují naše znalosti husitství mikrohistorickými studiemi a využíváním výsledků jiných společenských věd a pak je zde neomezená možnost
nových interpretací. Historikovi této doby, kterého zajímají dlouhodobé
procesy a spíše vertikální než horizontální pohled, ztěžuje pozici také to, že
s posledními syntetickými obrazy souhlasí a nechce je zpochybňovat nebo
vyvracet. Východisko ze skepse může nabídnout zaměření na určité téma,
sledované v delším čase, řekněme od 13. do 17. století. Tímto tématem je
v předkládané úvaze role zemských obcí v nábožensko-politickém dění
a v dějinách českého státu a národa a sledování politických kontinuit, které
dosud není v české historiografii doceněno. Navazuji na několik svých studií
a úvah uveřejňovaných v posledních letech většinou v ČMM, dovedených
Časopis Matice moravské 130/2011
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do ukončení války přijetím kompaktát koncilovou církví, Zikmundovými
kapitulacemi a jeho nástupem na český trůn.
V této úvaze nemohu postupovat jinak než se pokusit o několik glos
týkajících se zemské obce v této době nabité událostmi a významnými
osobnostmi; pokusit se nastínit hlavní problémy a tendence politického
vývoje a jeho dějepisectví. To není možné bez zřetele aspoň k některým významným osobnostem a událostem. Skloubit osobnosti, události a historický
proces je ovšem problém, na kterém často syntetické pohledy ztroskotávají.
I. Pojmy revoluce a restaurace
Také politický pojem „restaurace“ vešel, stejně jako slovo „revoluce“,
do slovníku dějepisectví až v 19. století. Slovo revoluce znamenalo – v jazyku doby revolucí – úsilí o radikální změnu politického a společenského
systému, společenských a právních poměrů, o novou vládu, ale také o změnu
hodnot, myšlení a života společnosti, o vytváření nového „režimu“ i člověka na základě utopických představ o svobodách člověka ve svobodnější
společnosti; revoluce však přinášela i rizika, nejistoty, chaos, rozvrat, teror
a války. „Revolucie v přirození a v člověčenstvu strašné jsou a jednotlivé osoby
pod tím břemenem padají – ale revolucie ty uvodí nový život do člověčenstva,
čerstvější a jadrnější nežli byl předešlý,“ zaznamenal si roku 1820 do svého
Každodeníčku Palacký (Kor. I, s. 58). Bylo mu 24 let a měl zkušenost
s revolucí a restaurací své doby ve Francii a v Evropě. Systém orientačních politických a morálních hodnot měl již promyšlený a v podstatě jej
do konce života neměnil.
Idea čili projekt revoluce byl u „liberálů“ vždy spojován s nadějí
na změny v souladu s civilizačním pokrokem, ve který věřili, a pak s nadějí
na trvalé uspořádání společnosti na základě pořádku, který se vytvářel
během revoluce. Na rozdíl od středověkých bouří byly skutečné revoluce
konce středověku a raného novověku dlouho „teoreticky“ připravovány
v hlavách myslitelů na univerzitách, v disputacích, v nesčetných kritikách
i obhajobách stávající moci, zejména v kritikách církevních poměrů. Revoluce je proměna Viklefových slov v činy husitů; je svržením idolů, model, symbolů a mění se ve válku mezi stoupenci starého režimu a režimu
nového, vytvářeného v průběhu revoluce a války. Společnost se rozdělila
na pestrou názorovou škálu revolučních vizí, idejí, programů, na škálu
stoupenců změn a stoupenců návratu ke starému předhusitskému režimu
a řádu (Karla IV.). Tento konflikt, pokud jsou fronty nesmiřitelné, vede
k teroru, prodlužuje válku, oddaluje vytoužený mír a rozvrací právní řád.
V moderních revolucích, pokud měly konstruktivní program odpovídající proměnám a potřebám doby a historické situace, není možná totální
porážka programu a úplný n á v r a t k poměrům starého režimu. Revoluce
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je, jak dnes víme, vždy dlouhodobým procesem, v němž je trvalá válka přerušována dočasnými příměřími; je dobou střetů těch, kteří mohou všechno
ztratit, s těmi, kteří nemají co ztratit a jimž revoluce dává naději všechno
získat. A posléze se v revolucích objevují „politikové“ rozumného kompromisu, prosazující splnění možných umírněných požadavků na nutnou
změnu. Revoluce je střídáním krátkých období radikálního boření starého
světa a období restaurací, to jest návratů, hledání míru a obnovování kontinuity pořádku a řádu, do kterého by byly započteny ve vzájemné dohodě
revolucionářů a konzervativců ty požadavky revolučního programu, které
vyhovují většině obyvatel a aktérů politického života. Velké konstruktivní
revoluce moderní doby končí většinou kompromisem a novým pořádkem,
který je kombinací starého a revolučního řádu. Dialektika revoluce a restaurace a hledání kompromisu je téměř zákonem dějin revolucí. To je
i případ revoluce husitské. Palacký, který tyto „zákony“ revoluce formuloval,
ještě slova „restaurace“ u husitství téměř neužíval, psal o restauraci jako
o „reakci“. Dodnes se toto slovo u některých autorů udržuje.
V husitské revoluci je přítomen konflikt revoluce a restaurace od samotného počátku, to jest od rozhodnutí českých univerzitních mistrů
přijmout politické důsledky viklefismu (světská moc se musí ujmout
reformy církve), od radikální kritiky církve, formování husitů ve „stranu“
s jejími frakcemi a s vlastní politickou a vojenskou organizací, a zejména
od formulování a přijetí programu „čtyř artykulů pražských“. Na druhém
pólu politického pole je neústupná papežská církev, která se snaží zastavit
revoluční reformy i symbolickým upálením mistra Jana Husa a Jeronýma
Pražského. Odpovědí husitů na tento čin je protest většiny českých šlechticů, jejich vojenský spolek na obranu husitského programu, za kterým
stojí značná část světské moci a který král Václav IV. toleruje. Podíl světské
moci, panského stavu i dvora a významná role intelektuálů, univerzity
a církve samotné jsou zcela novým znakem této revoluce. Cestu k ukončení revoluce a k míru hledají husité za své naprosté vojenské převahy
ve střední Evropě a od konce třicátých let ji nalézají „politikové“ husitů,
koncilové církve i dvora a kanceláře krále a císaře Zikmunda. Tato cesta
vede k jihlavskému míru.
II. Náboženská a politická restaurace
V moderních revolucích, zahájených husitstvím, je reálný počátek snah
o restauraci spojen s návratem panovníka z předrevoluční vládnoucí dynastie na trůn. Návrat Lucemburka Zikmunda na český královský trůn (1436)
má řadu pozoruhodných analogií s návratem Bourbona Ludvíka XVIII.
(1817) na francouzský královský trůn. Ludvík XVIII., bratr v revoluci
popraveného krále, se vrací na trůn s tím, že téhož roku vyhlašuje „chartu“
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svobod, kterou uznal a potvrdil podstatné změny společnosti a moci, jež
přinesla revoluce a Code Napoléon. Vrací se jako ústavní král občanské
společnosti v tom stavu, ke kterému za revoluce a Napoleonovy vlády dospěla a zaváže se, že bude garantem revolučních změn. S králem se vrací
i ti členové královského rodu a emigranti, kteří s Chartou nesouhlasí a sní
o návratu ke starému režimu. S výsledky revoluce se nesmířilo ani mnoho
těch, kdo ji přežili ve Francii. Konflikt má politickou a sociální povahu
a hrozí novou občanskou válkou. Odehrává se však v době hegemonie
buržoazie a nezadržitelnosti modernizačních změn společnosti a kultury.
Návrat ke starému režimu není možný, což ví i konzervativní a liberální
aristokraté (Tocqueville, Chateaubriand).
Zikmund se vrací na český trůn na základě slibu dodržování kompaktát a kapitulací, ve kterých uznal politické změny a nové složení politické
stavovské obce, v níž vedle pánů zaujmou místo rytíři a měšťané a v níž
chybí duchovenstvo. Zaváže se, že bude respektovat a hájit čtyři artykuly,
a uzná i legální majetkové změny, k nimž došlo během revoluce; slibuje,
že bude dodržovat svobody stavů a že nebude nikoho za jeho účast v revoluci trestat; že nedovolí návrat emigrantů bez souhlasu lokálních orgánů
moci, že bude podporovat požadavky exkomunikovaných husitů v dalších
jednáních s církví o dořešení jejich opětného přijetí do církve při zachování kompaktát a jednání o jejich konečném znění. A že bude podporovat
církevní konsekraci Rokycany, husity zvoleného pražského arcibiskupa.
Modelové analogie obou revolucí jsou nepopiratelné, stejně jako
rozdíly mezi revolucemi konce 18. a první poloviny 15. století. Podstatným
rozdílem je čas a historická situace, ve které revoluce probíhají. Husitství
se rodí z krize projektu „papežské revoluce“ 11.–13. století, jak byl nově
nazván spor o investituru (Nemo 2011), čili spor o hegemonii a suverenitu papežské moci v rozvrácené feudální Evropě. Husitství je pevně
zakotveno v náboženství a suverénnosti božího zákona, božského řádu
tohoto i posmrtného světa. Každá moc i revolta proti ní musí být zakotvena
v náboženství a v politické teologii. Přirozenoprávní a racionální argumenty se v polemikách husitů s basilejským koncilem ozývají, ale nemají
rozhodující vliv. Neuvěřitelná vítězství husitů v revoluční válce, dlouho
pokládaná za boží soud, dodávají husitům sebevědomí a potvrzení jejich
pravdy a stanou se hlavním argumentem pro změnu strategie koncilové
církve, pro přechod od války a kaceřování husitů k jednání a dialogu
„Čechů“ s koncilem a jeho legáty. Také hledání kompromisu a obnovení
míru a řádu je založeno na náboženském kompromisu, na dohodě husitů
s církví a jejich návratu do obecné církve.
Kompaktáta a královy kapitulace jsou dva odlišné dokumenty,
jeden o moci církevní a druhý o moci královské, ale vzájemně jsou propojeny. Přijetí krále na základě kapitulací je podmíněno dohodou husitů
s církví. Zikmund na tomto postulátu trval a podřizoval mu své politické
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snahy a svou evropskou diplomacii. Byl však vzhledem ke svému věku
nucen spěchat a nemohl čekat na dokončení nekonečného jednání
koncilové církve a husitů o definitivním znění kompaktát v teologicky
neřešitelných otázkách, jako bylo přijímání podobojí. K dohodě legátů
koncilu s husity, vyhlášené v Jihlavě (1435), došlo pod jeho nátlakem.
S vidinou návratu na trůn dědičného vládce České koruny souhlasil
téměř se vším, co husité ve věci církve i královské vlády požadovali.
V obou dokumentech byly dosavadní výsledky revoluce potvrzeny a garantovány. Zikmund vzal na sebe i taková rozhodnutí, jako byl souhlas
s volbou arcibiskupa Rokycany, jež překračovala kompetence legátů
i císaře. Legáti koncilu jeho tlaku podlehli a mír vyhlásili, i když základní teologický problém přijímání podobojí zůstal otevřený a jeho řešení
vyžadovalo další jednání koncilu s husity. Podlehli Zikmundovi, když
jim radil, že církev nemusí souhlasit s Rokycanovou konsekrací a že
vše vyřeší čas (a jeho nástupce Albrecht Habsburský). Vyhlášení míru
vyvolalo obecné nadšení nejen v Jihlavě, ale pokračovalo také příštího
roku během cesty krále z Jihlavy do Prahy, za slavnostní instalace dvora
i nové zemské a městské vlády a přísah věrnosti stavů králi a kompaktátům. Korunovace se tak nemusela opakovat.
Přijetí Zikmunda bylo výrazem nadějí téměř všech Čechů na ukončení
války. Zůstal jen problém, zda jsou dokumenty a sliby obou stran dostatečnou zárukou staronového pořádku. Přetrvala také otázka, zda všichni aktéři
kompaktát a kapitulací jednali v dobré vůli pokračovat ve spolupráci, nebo
zda nebylo ve hře (zejména na straně krále) pokrytectví a přesvědčení, že
dohoda je kompromisem velmi dočasným a že vše se vrátí do kolejí starého
režimu. A že dohoda husitů s církví je nemožná, jak bylo slyšet z obou stran.
Nelze však přehlédnout, že po vyhlášení jihlavského míru nenastal
ani okamžitý rozvrat obvyklý při změnách moci, ani násilná restaurace,
respektive msta. Nikdo však neodzbrojil, to jest všichni zůstali ve svých
hradech, pevnostech a hradbách a nesložili zbraně. Níže se pokusím doložit, že to bylo dílem k o n t i n u i t y m o c i i p o l i t i k y z e m s k é
o b c e a v l á d y o d p ř e l o m u l e t 1 4 3 1 – 1 4 3 2 , nyní ovšem
pod královskou spolusuverenitou, zaštítěním a zárukou. K vykonávání
i těch pravomocí, které mu stavové udělili, neměl král po svém návratu
na trůn takřka nic z „karlovského“ základu „absolutistického pokušení“,
to jest královskou doménu, regály, komoru a zálohu církevního majetku.
Daň, kterou mu stavové schválili, byla neparná a scházela se víc než liknavě. Zikmund mohl spoléhat a pravděpodobně spoléhal na samotný efekt
návratu královské vlády. Projevy otevřeného nesouhlasu a odporu byly
zanedbatelné poté, co slíbil táborům dočasnou svobodu víry a potvrdil
městu Táboru jeho majetek a postavení královského města, a když získal
vydáním zástavních listů na svou stranu východočeskou šlechtu. Byly to
jeho první královské „dary“.
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III. Aeneas Silvius a Palacký
Nesmírně důležitým svědectvím toho, co se po návratu krále v Českém
království a zejména v Praze dálo, jsou (vedle relací legátů basilejského
koncilu, kteří přišli s králem) spisy a listy Aenea Silvia Piccolominiho.
Jeho Historia Bohemica, Historie česká, napsaná v konečné verzi v polovině
padesátých let 15. století, má pro dějiny první poloviny 15. století dvojí
význam: jednak je to velmi zasvěcený p r a m e n pro tuto dobu, jednak
je to současně vynikající h i s t o r i e husitské epochy, čili počátek reálné
historiografie husitství. Husitství je nesporně také hlavní důvod, proč vůbec Silvius české dějiny psal. Jako jeden z prvních pozdně středověkých
historiků-humanistů postupuje v duchu některých paradigmat antických
zakladatelů historiografie. Ti pokládali za hlavní úkol dějepisectví zkoumat
a vylíčit n e d á v n o u dobu, již lze poznat na základě osobní zkušenosti
i paměti a svědectví spolehlivých svědků a pramenů. Pouze taková historie
může mít politický a morální smysl i praktický význam „poučení“. Samotný
rozvrh rozsahu jednotlivých pasáží Historie to dokazuje. Podobně jako
později Palacký v Dějinách národu českého, píše Silvius Historii českou jako
„dějiny husitství s krátkým historickým úvodem“. Tisícileté dějiny Čechů
zvládne na sedmdesáti stranách tištěného textu; asi padesáti letům husitství
věnuje třikrát tolik místa. Palacký věnoval tisícileté historii Čechů a Moravanů do husitství dva svazky svých českých dějin, dvěma husitským stoletím
(v jeho pojetí 15. a 16. století) svazky tři. Pasáže o husitech píše Silvius
roku 1458. Jako papež Pius II. by již byl psal dějiny husitství zřejmě jinak.
Husitství Silvius poznal osobní přítomností na basilejském koncilu
ve službách kardinálů i koncilu a pak zejména jako člen císařské kanceláře
Habsburků (Fridricha III.) ve Vídni. Byl několikrát jako člen diplomatických misí v Čechách, a díky tomu byl dobře obeznámen s naukami všech
husitských směrů. Mezi jeho kolegy při jednáních koncilu nebo v císařské
kanceláři byla řada Čechů a českých korespondentů, kteří mu při psaní
Historie pomáhali dodáváním starších kronik a informovali ho o dění v Čechách. Nejdůležitějšími z nich jsou Jan z Rabštejna a kancléř Kašpar Šlik,
oba jeho osobní přátelé a strůjci Zikmundovy politiky v posledních letech
jeho života. Šlikovi Aeneas vděčil, jak uvádí i v Historii, za svou politickou
a církevní kariéru. Rozhovory s Rabštejnem jsou v jeho Historii české téměř
reprodukovány. Čechy pro něj byly jedním z nejlépe poznaných prostorů
střední Evropy. Dokonale znal Vídeň a rakouské země a poměry.
Hodnocení Silviovy kroniky Čechů v českém moderním dějepisectví
záviselo vždy na vztahu historika ke katolické papežské církvi nebo k husitství a jeho frakcím. Lze říci, že dílo vyvolávalo nejen souhlas nebo odpor,
nýbrž i rozpaky. Silvius stojí vždy pevně na stanovisku oficiální církve, ať
koncilové nebo papežské, a jeho kronika netrpí moderním objektivismem.
Jeho Historie česká je zaujatá, osobní a nešetří nejostřejšími slovy na ad-

8

H

U

S

I

T

S

K

Á

R

E

V

O

L

U

C

E

…

resu husitů. Z antického a humanistického paradigmatu dodržuje ocenění
vojenské statečnosti, zvyšující ovšem hrozivost táboritů. Má však úctu
ke katolickým Čechům a porozumění pro utrakvisty (kromě Rokycany)
a umírněné husity. Ovšem pokud se týče dějin revolucí, ví dnes historiografie, že pro jejich pochopení, pojmenování a poznání mají konec konců
konzervativní myslitelé a kritikové větší smysl, než historikové oddaní revoluci nebo ideoví potomci revolučních stran. Když revoluční vlna opadne,
stávají se někdejší revolucionáři sami konzervativci a svou minulost popírají
nebo upravují, zejména bezobsažným slovníkem a banálními adjektivy.
Konzervativci vidí revoluci kritičtějším okem než chameleoni nebo zarytí
radikálové. A nazývají věci pravými jmény. Silvius podporuje koncept těch
moderních historiků, kteří husitství jako revoluci vnímají, a to nejen jako
revoluci náboženskou.
Silvius je také historikem prvního období snahy o restauraci, zejména
restauraci předrevoluční církve v Čechách. Uvádí všechny znaky toho, co
obě strany pokládaly s nadějemi nebo obavami za restauraci. „Když byly
tyto věci uspořádány [dohody s církví jihlavským mírem], přišel Zikmund
23. srpna léta 1436 od narození Spasitele do Prahy, kde byl on, který byl před
krátkou dobou považován za nepřítele Čechů, za narozeného v cizoložství,
za Antikristova syna, svatokrádežníka a za hodného veřejného zatracení, přijat
s nejvyššími poctami. Šlechta a města mu složila přísahu poslušnosti, přijala
úředníky, které sám ustanovil, a jeden se předháněl s druhým, kdo se zdá být
poslušnější svého krále, tak je lidská povaha na obě strany neumírněná, ať chce
pronásledovat či poslouchat“ (AS, 184–189).
Silvius je ve výběru a popisu událostí v době krátké Zikmundovy
vlády první historikem restaurace a jejího pozadí i prvním historikem odporu, který se proti restauraci již v této době zvedal a postupně rostl. Ví,
že jde především o restauraci církevních poměrů a že jejím mozkem jsou
legáti basilejského koncilu v čele s biskupem Filibertem z francouzského
Coutances: „…biskup Filibert, národností Francouz, a jeho druhové vyslaní
z Basileje zaváděli církevní obřady, ustanovovali kněze, odstraňovali z mešních
obřadů slova v národním jazyce a písně, vraceli opět obrazy svatých, opět umísťovali svěcenou vodu v kostelích, světili křtitelnice, zdobili oltáře a odstraňovali
všechny nešvary … většina těch, kteří byli rozumnější, uposlechla“ (AS, 169).
Legáti jednali se souhlasem a podporou dvora a za mlčení nebo souhlasu
univerzity (která je hostila ve svých budovách), zemských a městských
úřadů a zpočátku i zemské obce. Nešlo jen o zavádění obřadů obvyklých
v současné církvi. Král Zikmund, ve shodě s legáty, podporoval návrat
vyhnaných farářů a mnichů: „…vrátili se i jiní žebraví mniši [než minorité
u sv. Jakuba] … též celestýni, slovanští benediktini, serviti, němečtí rytíři i někteří
opati klášterů“ (AS, 169). Vrátila se abatyše u sv. Jiří na Pražském hradě,
kapitula a její kanovníci. Protože během revoluce ztratila důchody, král
převzal její financování. „Město již mělo novou tvářnost, zdálo se, že lid je jako
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vyměněný a že se navrátil pravý řád. Z toho je zřejmé, že císař ty smlouvy, které
s kacíři uzavřel, připustil spíše z nutnosti než ze své vůle“ (AS, 170–171). Nyní
chtěl „…ponenáhlu přivést zemi podle zvyku předků nazpět k pravé Kristově
víře“. Králové a všechny křesťanské národy mu blahopřály, jeho jméno bylo
všude velmi vážené a papež mu poslal na znamení své radosti zlatou růži.
Silvius také jako první historik skicuje hlavní události a pak celý proces odporu proti restauraci. Jako dokonalý znalec českých poměrů mohl
poznat, že odpor není zahajován „radikálními“ proticírkevními tábory
nebo sirotky (protože obě strany si Zikmund získal „dary“), nýbrž husity
zvoleným arcibiskupem Rokycanou, který dosud prosazoval koncilovou
politiku smíření církve s husity a jejich přijetí do obecné církve na základě
kompaktát. Silvius věděl, že od samotného nástupu Zikmunda na trůn se
cesta Rokycanova a Zikmundova rozcházejí a tento osudový okamžik restaurace dramatizoval kolujícími pověstmi, že jeden druhému připravuje smrt.
První moderní dějiny restaurace píše Palacký a Silvius je jedním z jeho
pramenů. Kostra událostí zůstává stejná jako u Silvia, v motivacích jednání
a postojích ke stranám se oba „moderní“ historikové rozcházejí svými sympatiemi a hodnocením celého procesu. Palacký, jak bylo řečeno, nepracuje
se slovem „restaurace“, ale „reakce“, což chápe jako snahu císaře Zikmunda
(a legátů) likvidovat všechno, co revoluce změnila: „Popatříce na celé pásmo
dějin tehdejších, nemůžeme nezaznamenati, že panovník ten, dosednuv konečně
na trůn otcův svých, neměl na mysli úlohy vyšší ani pilnější, nežli odčiniti vše, co
v Čechách za posledních dob se bylo stalo“ (Pal. D III, 560). Ale zatímco Silvius
se v motivacích projevuje jako kritik obecné lidské povahy a jejích extrémních
poloh, které se v dobách převratů rychle proměňují, Palacký, který je podobný
spisovatel a dramatik jako Silvius, uvádí jako motivaci Zikmundova jednání
středověkou zásadu, že sliby dané kacířům se nemusí plnit a to bez ztráty
na cti: „Již na sboru Konstantském dal se byl ukojiti zásadou, že slibové na ujmu
víry katolické daní neměli platnosti…“ (Pal. D III, 560). To by ovšem velmi
zjednodušeně vysvětlovalo celou Zikmundovu politiku, stejně jako politiku
legátů, jako podvod. Palackého filipika proti středověké morálce pokračuje
kritikou hlavních spojenců restaurace prováděné Zikmundem, a to je v Praze
husitská strana Příbramova, která se stala Zikmundovým nástrojem církevní
restaurace a „propůjčovala se ochotně k potlačování bratří svých Rokycanovců“
(tamtéž). Oba první moderní historikové vnášejí do explikace dějin husitství
fenomén morálky, který ovládne většinu moderní historiografie.
IV. Královna Barbora
Největšími zloduchy Silviovy Historie nejsou husité, nýbrž královna
Barbora z rakousko-slovinského rodu hrabat Cilli. Na scénu ji uvádí v posledním roce Zikmundovy vlády, kdy byla slavnostně a katolicky korunována
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za českou královnu (1437), a s ní její velkou politickou intriku i další model
motivace světského a bezbožného politického jednání: chtivost moci spojenou se sexuální nenasytností zvrhlé ženy. Portrét této významné dámy velké
politiky je u Silvia zcela podřízen požadavkům dramatu, v němž je Barboře
přidělena role Messaliny. Intrikuje proti vlastnímu manželovi a vlastní dceři
z touhy po moci a mladém manželovi. Její a Zikmundova dcera Alžběta,
jediný potomek Lucemburků, je manželkou Albrechta Habsburského,
jehož Zikmund prosazuje za nástupce – jako dědice svých zemí (Uherské
a České koruny) – a to dědickým právem Albrechtovy manželky a své dcery.
Politická hra několika královských dynastií o dědičnou vládu ve střední
Evropě se rozvíjela od 13. století. I do ní ovšem zasáhla husitská revoluce
tím, že přivedla do této hry polskou a polsko-litevskou královskou dynastii.
I když revoluce nezamítla monarchii, prosadila v boji o moc a nástupnictví
nová pravidla. Především to bylo zpochybnění pokrevního následnictví
dědičných spřízněných monarchií a možnost volby panovníka, který by
splnil nové volební a korunovační kapitulace. Touto dynastií „volby“ se stala
od počátku dvacátých let, při sesazování Zikmunda z trůnu, polská královská
dynastie Jagellonců. V úvahách o této dynastii působily především faktory
mocenské, náboženské i národní. Veškeré diplomatické úsilí posledních
roků své vlády věnoval Zikmund a jeho politikové zajištění dědictví vlády
v Uhrách, Čechách, Rakousku i v římské říši lucembursko-habsburské
dynastii. Barbora se se Zikmundem, svou dcerou a zetěm rozešla a vsadila
ve svých mocenských ambicích na polskou kartu a také na husity.
Barbora měla po případné Zikmundově smrti zaručeno obrovské
vdovské věno v Uhrách a Čechách: desítky hradů, panství a měst i důchodů
v obou zemích. V Čechách byla jádrem jejího vdovského věna souvislá
řada měst a panství ve východních Čechách. Většinou je ovládali husité
a východočeští husité byli iniciátory polské kandidatury na český trůn.
Mohli spoléhat i na své spojence mezi polskou drobnou šlechtou. Zdá se,
že prostřednictvím svého „služebníka“ Alše Holického ze Šternberka uzavřela Barbora s husity již za Zikmundova života úmluvu o ochraně svého
vdovského majetku a důchodů v Čechách. Protože na Zikmundově dvoře
se o intrikách královny vědělo, byla pro ni hra, do níž vstupovala, vysoce
nebezpečná, stejně jako pro Šternberka. Jejím úhlavním nepřítelem se stal
zeť Albrecht Rakouský. Zikmund se rozhodl manželku, která žila na jeho
dvoře, internovat a Šternberkovi prý hrozil smrtí.
Silvius při psaní Historie české o Barbořiných intrikách, jako vždy
obestřených fámami, dobře věděl a jako dramatik vycítil příležitost věnovat
tomuto konfliktu celé dějství a holá fakta upravit. Padesátiletou, ale stále
vitální a svůdnou „stařenu“ vede do tohoto riskantního podniku nejen touha po moci, ale také možnost sňatku s třináctiletým synem polského krále
Vladislava Zikmundem. S těmito plány se vydala se svým manželem na jeho
poslední cestu, vlastně útěk, z Prahy přes Vídeň do Uher. Během cesty se

11

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

umírající císař a jeho dvůr setkali v moravském Znojmě s dcerou a zetěm
Albrechtem. Ten zřejmě trval na Barbořině zatčení a vzdálení od dvora,
což ještě Zikmund zařídil a eskortoval ji do Bratislavy do „královského“
zajetí. Tím ji vyřadil z jednání o Albrechtovu vládu v Uhrách a Čechách,
kterou připravoval osvědčený diplomat Kašpar Šlik již ve službách Albrechta. Po Zikmundově smrti se Uhři dohodli s Barborou na důstojném
vyrovnání. Zůstalo jí několik uherských pevností a roční důchod 12 000
zlatých. Barbora nicméně nadále jednala s Poláky a s Čechy, i když nikoliv
o sňatku se Zikmundem, a do smrti neopustila politickou scénu. Silvia však
její příběh přestal zajímat, nebo se nehodil do scénáře dramatu, a tak se
k ní vrátil pouze v nechutném nekrologu po její smrti, který z ní po Evropě
udělal nejhorší ženu její doby.
Barbořiny osudy v posledním desetiletí života jsou doloženy jinými
prameny a nechybí v nich další dramatické scény, ukazující na odvahu
a neúmornost této ženy. V reálné historii patří k plejádě pozoruhodných
žen evropské politiky 15. století, i když v uvedené době ještě tyto ženy
nesměly vládnout jinak než jako manželky králů a císařů nebo „správkyně“
jednotlivých zemí.
Roku 1438 se Barbora pokusila o útěk z Uher, avšak byla dopadena
uherským jezdeckých oddílem, který ji měl zajmout a dopravit do tentokrát
již zřejmě nekrálovského vězení. Zatímco se pronásledovatelé věnovali
rabování jejího vyváženého zlata, podařilo se královně uniknout, ovšem
bez „věna“, jež by mohlo financovat připravované polské tažení do Čech
(Urbánek). U polského dvora se jí dostalo důstojného přijetí, ubytování
a skromného důchodu. Jejím hlavním ziskem bylo to, že zůstala na politické
scéně. V české literatuře vylíčil její další osudy R. Urbánek, zejména pokud
se týkaly jejích vztahů k husitské „královnině straně“. Východočeští husité,
ovládající její vdovskou doménu, ji pokládali za českou královnu-vdovu
a při každém politickém jednání o urovnání poměrů v České koruně hájili
její práva. Skutečný návrat do velké politiky, o který se ještě pokoušela,
se však nezdařil. České královně-vdově bylo zajištěno do konce života
důstojné sídlo na zámku Mělník. Pražané jí odmítli vrátit pražské sídlo
a důchody a nechtěli ji „mít mezi sebou“. Postupně mizí i ze zorného pole
soudobých kronikářů a dochovaných korespondencí. Víme jen, že poslední léta života trávila pod ochranou zemského správce Jiřího z Poděbrad.
Silvius se k ní vrátil v Historii české po její smrti (1451) nekrologem, kde
pranýřuje především její bezbožnost – necítila se vázána křesťanským náboženstvím, popírala posmrtný život, oddávala se tělesným rozkoším. To
byly její hlavní smrtelné hříchy. Češi byli ovšem jiného názoru: „Barbořino
tělo,“ píše Silvius, „třebaže to byla žena nepočestná, převezli Češi do Prahy
a po pohřbu uložili do hrobky králů. Nechyběli kněží, kteří by toto hříšné mrtvé
tělo podle církevního řádu pochovali. Zákony nejsou psány pro krále a v Čechách
je dovoleno všechno“ (AS, 203).
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V. Události a tendence. Kontinuita s diskontinuita historických
procesů
Aeneas Silvius zůstává až do vlády Jiřího z Poděbrad korunním
(v dobrém i špatném smyslu) svědkem událostí dalších dějství husitské
revoluce a první restaurace. Několikrát byl nejen jejich svědkem, nýbrž
i aktérem. Mohli bychom s ním sledovat debakl Zikmundovy vlády; nikdo nepopsal tak detailně i dramaticky velký Zikmundův omyl, teatrální
popravu obránců hradu Sionu; intermezzo pokusu Albrechta Habsburského vládnout v Čechách a vyrovnat se s husity; pokusy o nové
sjednocení znovu rozdělené zemské obce a o její politickou iniciativu;
volbu nového krále Albrechta Bavorského; jednání o uznání dědických
nároků Ladislava Pohrobka a s tím spojené boje v Uhrách; zemskou
vládu husitské pravice vedené Menhartem z Hradce, Oldřichem z Rožmberka a pražskou staroměstskou radnicí i univerzitou; formování opozice
ve východních Čechách a vycházející hvězdu Jiřího z Poděbrad, jeho
vítězný pochod na Prahu a zastavení restaurace. To jest události, jimiž
husitská revoluce nabírá nový dech a dovede Jiřího z Poděbrad k zemskému správcovství a později na český královský trůn. Silviova Historie
česká naštěstí končí před autorovým becketovským obratem, po kterém
by Piccolomini byl jistě psal jinak než dosud, totiž v přísném duchu papežské suverenity a jejího nového boje proti českému kacířském jedu.
Proto ještě mohl napsat i pozoruhodnou úvahu o příčinách smrti krále
Ladislava Pohrobka. Silvius uvádí v jeho době kolující zprávy a dohady
o tom, že Jiří z Poděbrad dal krále otrávit, aby se mohl ujmout moci
sám. Dává však jasně najevo, že o tom pochybuje. „Ani já bych nemohl
snadno říci, co se mi z toho zdá pravděpodobnější a neodvažoval bych se uvádět věci nejisté jako jisté. Promýšlím výroky druhých a píši víc, než věřím. Jisté
je ale to, že kromě Rokycany, o němž každý soudil, že mu králova smrt byla
vítaná, Jiří i ostatní pánové království byli po králově smrti velmi zarmouceni a po celém království byl všeobecný smutek…“ (AS, 253). Svou úvahu
o volbě uherského a českého krále, obou lidí „prostředního rodu“, což
považuje za epochální událost, uzavírá Historii českou v nejlepších tradicích anticko-humanistického realismu a dramatu. Staří dávného věku
by to označili za hříčku osudu, píše. „My všechno přičítáme boží prozřetelnosti. Někteří se hanlivě vyjadřují o volbě obou králů, říkají, že bylo užito
násilí. A že podle práva neplatí to, co vynutil strach. My jsme přesvědčeni,
že království se získávají zbraněmi, nikoliv zákony. Konec.“ („Nobis
persuasum est armis acquiri regna non legibus. Finis.“) (AS, 256–257.)
Ve velkorysosti, snaze o pravdu a spravedlnost i o realistický pragmatismus zaostává za Silviem mnoho moderních i současných historiků.
Nechci tvrdit, že poznání období restaurace moderním bádáním,
zejména současným, nepokročilo za Silvia nebo Palackého. Objevilo pro
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dějepis nové oblasti života a dění 15. století, které starší historiky nezajímaly nebo nebyly pokládány za hodné uchování v paměti. Při pokusu
pochopit a vylíčit husitství jako první moderní evropskou revoluci na konci
středověku se historik pohybuje stále na poli velmi neúplných pramenů
a zároveň uprostřed dynamického dění a dlouhé řady pozoruhodných
osobností. To všechno svádí k detailnímu vylíčení válečných i diplomatických, světských i církevních a kulturních událostí a k pokusům o biografie
významných a zajímavých osobností. Záplava lákavých témat historického
okamžiku a individuálního osudu je úskalím řady pokusů o syntetický
pohled na dobu restaurace, kterou zde sledujeme. Utápí se v ní dlouhodobé procesy. Ty se podobají ponorné řece. Občas plynou pod povrchem
událostí a jednotlivých osudů, ale občas vystoupí do světla dějin ve svém
trvání. Zejména při politických jednáních a jejich písemném vyjádření.
Jsou to jednání o kompaktáta, o volební kapitulace, volby a korunovace
králů, zemské ústavy, zápisy o důležitých sněmovních jednáních. Jejich
juxtapozice ukazuje na trvalé tendence politických dějin i na pomíjivou roli
událostí a lidských životů, pokud do těchto procesů pozitivně nezasáhnou.
Dlouhodobým projektem v politických dějinách je myšlenka, idea,
která se promění v politický program. Příkladem mohou být čtyři pražské
artykuly, zformulované a přijaté husity všech směrů jako společný a trvalý program kolem roku 1420. Vítěznou válkou prosadili tento program
husité všech hlavních směrů a svazů, tedy pražanů (utrakvistů) i táborů
a sirotků, a to jako podmínku a podklad jednání s církví na basilejském
koncilu. I po jihlavském míru pokračuje jednání s koncilem o interpretaci
kompaktát. Největší ústupek, který husité učinili, spočívá v tom, že se vzdali
závaznosti svého programu pro celou církev a posléze i jejich obligátnosti
v České koruně i pouze v Čechách a na Moravě. Kompaktáta nicméně
zůstávají součásti i všech jednání (obce) o kapitulacích a korunovacích
s panovníky až do konečné porážky revoluce na Bílé hoře. Čtyři artykuly
jsou jádrem společné „víry“ a společného programu všech denominací husitství, verbalizací jejích symbolů, jako je přijímání podobojí (kalich) nebo
úcta k památce Jana Husa. I nejmírnější husité trvají na čtyřech artykulech
ve všech fázích revoluce. Jsou součástí zemských ústav nebo landfrýdů
a postupně jsou akceptovány i katolickou částí zemské obce. Jedná se o nich
ještě na tridentském koncilu a zůstávají v platnosti i po koncilu v některých
diecézích, i když v době radikalizace evropské reformace ztrácejí svoje
původní postavení jediného reformačního programu.
V období, které zde označujeme jako první restauraci, se proti sobě
vyhrocují dvě dlouhodobé politické tendence české středověké politiky.
Tendence, již jsem se pokusil označit jako „absolutistické pokušení“ panovníků, a druhá protikladná tendence, jejímž cílem je uznání a potvrzení
svobod zemských obcí, respektive stavů, panovníkem. Od 13. století se
tento střet často stává sporem domácí „obce“ proti vládě „cizinců“. Během
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husitské revoluce nedošlo k vážnějšímu ohrožení monarchického principu,
i když se tato množnost připouští, ovšem téměř vždy jako hrozba chaosu.
Tendence monarchismu a spoluvlády předáků kmene nebo říše a pak
zemských obcí a státu je v českých dějinách a v politickém vědomí prastará; je zakotvena v mýtech i v prvních kronikách. Politickou reprezentací
zemské obce se během 13. století stávají světští páni i vysoká církevní
aristokracie pocházející z panských rodů. Tehdy se vyhrocuje konflikt
mezi přemyslovskou dynastií a některými panskými rody. Panská a církevní
reprezentace zemské obce vyvede zemi z chaosu po smrti Přemysla Otakara II., vykoupí mladého následníka trůnu Václava II. z „braniborského
zajetí“, to jest poručnictví, a po vymření Přemyslovců (1306) prosadí
Lucemburky na český trůn. Zemská obec tedy vyvede Čechy a Moravu
z dynastické krize po vymření přemyslovské dynastie a uchová kontinuitu
přemyslovsko-lucemburského státu. Nové spory s touto dynastií a úspěšná
válka obcí proti Janu Lucemburskému, obklopenému „cizinci“ dosazovanými do úřadů a na hrady, vyústí ve vítězství zemských obcí, vypovězení
cizinců od dvora a v první písemné formulace panovnických kapitulací.
Panovník (Jan Lucemburský) se v nich zaváže, že nebude svěřovat zemské
úřady cizincům, leč pouze Čechům a Moravanům, a potvrdí a prodlouží
dědičné vlastnictví půdy (dominií) domácí šlechtě. Odpor domácí šlechty
proti „vládě“ cizinců probíhá ve většině evropských zemí a je důležitou
kapitolou formování středověkých národních států a národů. V Čechách
najde tento proces svého ideologa a historika v autorovi tzv. Dalimilovy
kroniky. Tato etapa v dějinách Evropy nemá mnoho společného s moderním nacionalismem, protože jejím nositelem jsou zemské obce, vymezené
společným právem. Písemné kapitulace Lucemburků se opakují u všech
dalších panovníků do Bílé hory.
Garantování svobod „obyvatel“, tj. stavů zemské obce, je trvalou
tendencí české politiky. Přitom samotný pojem „svobod“ není příliš jasný
a umožňuje nejrůznější interpretace. Vždy však obsahuje autonomii a suverenitu „zemského práva“, pozemkového vlastnictví šlechty a od 13. století
autonomii městského práva a majetku měšťanů. Šlechta se trvale bránila
písemné kodifikaci zemského práva a hájila jeho tradici a aktualizaci
prostřednictvím nálezů práva zemským soudem. Zemská obec se také
bránila pronikání římského práva a to i odporem proti zakládání univerzity
(v době vlády Václava II.). Teprve Karel IV. se pokusil po založení univerzity o zavedení psaného zákoníku. Byl ve výhodné pozici, protože již byl
pokládán za domácího krále a neobklopoval se cizinci, nýbrž domácími
šlechtici, měšťany i kleriky. Do svého návrhu zákoníku Maiestas Carolina
pojal v podstatě soudobý stav práva a jeho institucí, který pouze zmodernizoval a vymezil jasně prostor a hranice zemského práva a panovnického
práva, královský majetek a královské důchody. Ve svém návrhu „ústavy“
respektoval zemské instituce a majetková i soudní práva šlechty, nicméně
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nebyla to volební kapitulace, nýbrž zakódování suverenity panovníka. Ale
zemská panská obec jeho zákoník odmítla a Karel se moudře vyhnul riziku domácí války tím, že svůj návrh stáhl. Zákoník však nebyl spálen, jak
prohlásil, ale záhy byl přeložen do češtiny a používán jako právní příručka.
Karel IV. ani jeho syn Václav IV., pokud se nemýlím, kodifikaci zemského
práva neprovedli a kapitulace znovu neobnovili, nicméně ty staré dodržovali. Karel IV. však zdokonalil institucionální strukturu královské domény
i zemských obcí a jejích práv v rámci dědičné monarchie. Královská moc
si v době jeho vlády uchovala suverenitu a politickou iniciativu. Na dlouhý
čas byl zachován vnitřní mír a rovnováha moci, což byla podle kronikářů
i biografů největší Karlova zásluha.
Krize karlovského pořádku se dostavila brzy po smrti Otce vlasti
vnitřními spory Lucemburků a od počátku husitství krizí církve. Pro
další osudy dlouhodobého procesu vymezování svobod a vztahu mezi
panovníkem a obcemi má husitská revoluce mimořádný význam. Po smrti
Václava IV. a v perspektivě nástupu Zikmunda na český trůn se husitská
šlechta, již pevně zformovaná v obranný spolek, rozhodla podat nový návrh
korunovačních kapitulací, vycházející z konfliktu náboženského. Tento
návrh ihned po smrti krále Václava IV. (1419) podal ještě za Zikmundovy
nepřítomnosti v zemi Čeněk z Vartenberka, a to nejen jako předák husitského spolku, nýbrž i jako nejvyšší purkrabí pražský a spolu s královnou
vdovou dočasný zemský správce, zřejmě jménem obce. Návrh se dostal
na Zikmundův dvůr ještě v Uhrách a udává tón a rámec všech panovnických kapitulací od této chvíle. Zcela novým prvkem je zde na prvním místě
svoboda slova božího, to jest zrušení církevní cenzury nad kazatelnou.
Vedle této svobody, která se záhy promění v program čtyř artykulů, má
panovník uznat všechno, čeho dosud revoluce dosáhla. „Svobody“ se zde
začínají chápat jako potvrzení všech svobod – práv, která dosud panovníci
potvrdili zemské obci, jednotlivým stavům i jedincům, a která byla zapsána
do knih nebo v individuálních privilegiích. Podstatnou součástí prvního
návrhu kapitulací je uznání stavu politických, církevních a majetkových
změn v tomto stadiu revoluce, čili závazek, že nedojde k restauraci „starého
řádu“. Druhým zcela jasně formulovaným principem je poněkud nejasný
projekt v o l b y panovníka a stvrzení svobod před jeho vstupem do země,
před korunovací, jako podmínka pro složení slibů věrnosti stavů. Nebylo
těžké poznat, že jde o zásadní obrat a o změnu politického systému, moci
a suverenity, a zejména politické iniciativy. Moderním slovem řečeno,
o změnu ústavy státu, který ve 14. století spěl ke své středověké formě.
Zikmund tento návrh nepřijal a s ohledem na církev a na svou evropskou
politiku ani přijmout nemohl a vyhlásil husitům válku. Teprve po obratu
strategie od války k jednání a za vojenské převahy husitů vznikla nová
úprava vztahu mezi zemskými obcemi a panovníkem, kterou jsme zde
nazvali chartou. Charta (1435) zaručovala lucemburské dynastii dědič-
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nost trůnu s podmínkou potvrzení svobod, Zikmundovi dávala prostor
a jistou volnost při obnovování královských i zemských institucí, prostor
velmi omezený ztrátou královského majetku, zcizeného nebo zastaveného
během revoluce. Král Zikmund postupoval za této nové situace obezřetně,
nežádal rychlou restituci královského majetku a jmenoval do zemských
úřadů, zemského soudu i do komorních a dvorských úřadů jak husity, tak
katolíky, a umožňoval tak další existenci sjednocené zemské obce. Proto
nenarazila světská část restaurace na okamžitý odpor a královy akce byly
pokládány za legitimní obnovování pořádku, včetně likvidace ohnisek
radikálního odporu ve východních Čechách. Odpor stavů proti králi se
stupňoval tak, jak se blížila vláda a korunovace Albrechta Habsburského.
Zikmundovy kapitulace zůstávaly základem všech dalších jednání
zemské obce s panovníky: s Albrechtem Rakouským, Albrechtem Bavorským i s poručníky Ladislava Pohrobka. Největším úspěchem volební
politické strategie husitů a zemské obce byla volba husitského krále Jiřího
z Poděbrad a pokusy o prosazení české církve, které zhatil právě Aeneas
Silvius již jako papež Pius II. Po další válce a rezignaci Jiřího z Poděbrad
na dědičnou vládu svého rodu přivedou husité na český trůn Vladislava
Jagellonského (1471) na základě jím rozšířených kapitulací, navazujících
na Zikmundovu chartu. Ty platí do vymření česko-uherské větve tohoto
rodu. Českou zemskou obcí zvolený král Ferdinand I. Habsburský je přijat
(1526) na základě volebních kapitulací a potvrzení svobod navazujících
na Zikmundovu chartu. V různých variacích trvá tato dlouhodobá politické strategie českých panovníků a zemských obcí do Bílé hory. Po celou
tuto dobu platí zásada, že volební kapitulace jsou podmínkou korunovace
a slibů věrnosti stavů panovníkovi. Na tomto principu je založen politický
systém dualismu panovníkovy a stavovské moci, náboženské tolerance
a ústavního státu.
* * *
V moderních syntetických pracích o období, jež zde označujeme
jako restaurační, za událostmi a osobnostmi poněkud zaniká problematika
zemské správy a zemského práva, jež se stala speciálním odvětvím historiografie, a tím i problém „kontinuity“. Daleko větší smysl pro tyto části historiografického pole měla starší právní a politická historiografie, například
Tomek. Upozornil na to, že pod povrchem a chaosem událostí husitské
revoluce se skrývá i jiná než programová kontinuita (respektive pokusy
o kontinuitu), a to instituce zemských správců a zemského gubernátora.
Není to v této době nic nového a v revolucích a restauracích neobvyklého. Každá revoluce touží po svém vítězném ukončení nastolením nového
řádu, který by odpovídal revolučním cílům. I během revoluce je nutná jistá
kontinuita vládnutí a soudnictví. Husité pokládali již na čáslavském sněmu
roku 1420 za cíl a podmínku zakončení revoluční války nastolení nového
řádu na základě čtyř artykulů, a to buď dohodou se Zikmundem, nebo
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volbou nového krále. Zvolili zde dočasnou prozatímní zemskou stavovskou správu. Zikmund její podmínky své eventuelní vlády nepřijal a volil
válku, která trvala patnáct let. To je příliš dlouhá doba pro absenci správy
a soudů. První léta této války jsou domácí válkou o hegemonii a obrannou
válkou proti křižáckým výpravám. Ale i během této fáze se projevuje u husitů snaha o skončení revoluce naplněním jejího programu. Zdálo se, že
k jednání a možné dohodě se Zikmundem dojde v polovině třetí dekády
husitského století, když husité získávali v Čechách i na Moravě hegemonii
a nabízeli jednání s katolickou stranou. Zikmund ještě tuto šanci odmítl
a válka trvala dále. Trvaly však sebezáchovné pokusy o obnovu pořádku
sjednocením zemské obce. Sahalo se pochopitelně ke starým nástrojům
spravedlnosti a pořádku, které byly dočasně zapomenuty nebo zakázány.
Za života krále Václava IV. se dařilo i v jeho sporech s příbuznými
a opozicí některých panských klanů udržovat „karlovský pořádek“ a jeho
právní základ i instituce. Středověk byl ovšem dobou katastrof, z nichž válka
nebyla tou nejhorší. Obyvatelstvo bylo decimováno periodickým opakováním „hladomorů“, tj. spojení neúrod s morovými epidemiemi. Stačily dva
tři po sobě následující roky neúrody a vyhladovělé obyvatelstvo podléhalo
masově morovým nemocem. Těmto pohromám se husitská doba nevyhnula
a kronikáři je zaznamenali. Nebylo možné se jim vyhnout a historiografie
je nemůže pomíjet proto, aby vynikla ničivost husitských válek. Od jejich
počátku se husité pokoušeli zabraňovat excesům a uvést válku do určitého
„řádu“ (středověkého válečnictví a pojetí práva). Po smršti obrazoboreckého ničení kostelů a klášterů po smrti Václava IV. a po katastrofách prvních
křížových výprav a domácí války se sami husité pokoušeli udržet určitý řád
a omezovat ničivé důsledky války prostředky, které měli k dispozici. Anarchickou chiliastickou epizodu na Táboře brutálně potlačil Žižka. Po celou
dobu svého působení jako husitského hejtmana sice odpovídal na brutalitu
křižáků a nepřátel brutalitou „božích bojovníků“, nicméně aspoň do vlastního vojska zaváděl pořádek. Potíral bezhlavé plenění vlastním vojskem,
při kterém se dala ztratit každá bitva. Vracel se k normám „rytířské“ války
a „opovědi“. Zastavení činnosti zemského i panovnického „práva“ v době
války se nedotýkalo měst, kde právo volených konšelů pokračovalo. Každé
opevněné město a panství se svými hrady a posádkami mohlo udržovat
jistou míru bezpečnosti a pořádku proti loupežnictví v dosahu svého vojska.
Totéž se týká husitských nábožensko-vojenských svazů.
Poměrně brzy po první křížové výpravě (1420) se obnovuje důležitý
nástroj aspoň dočasného pořádku, totiž uzavírání příměří mezi nepřátelskými stranami na určitou dobu. A to i navzdory zákazům krále Zikmunda
taková příměří uzavírat. Tato příměří se opakovala a postupem času se
rozšiřovala na delší čas a širší prostor. Jižní Čechy jsou příkladem oblasti
„příměří“. Husitské kněze, čtyři artykuly a přijímání podobojí sem uvedl
v době poručnictví nad mladým Oldřichem z Rožmberka v jeho obrovské
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doméně předák husitů Čeněk z Vartenberka. Po převzetí vlády nad svým
majetkem vystupoval Oldřich z Rožmberka jako katolík a sloužil za plat Zikmundovi, ale v dohodách s tábory pokračoval. Vysloužil si královu nedůvěru
a pověst obojetníka. Někteří současníci ho pokládali za polovičního husitu.
Tento mocný velmož české politiky je však pro postoje panských politiků
příznačný. Právě v jeho kanceláři přežívají starší právní normy a tradice.
Složitější než příměří byla možnost uzavírat dočasné závazné landfrýdy pro určitou oblast, případně pro celou zemi, a s nimi spojený vojenský
spolek. Paradoxně uzavřeli takový landfrýd západočeští katolíci, kteří však
nijak nešetřili královský a církevní majetek a zřejmě nepřerušili kontakty se
zemskou obcí. Zikmund, který landfrýdy zakazoval, musel tento landfrýd
tolerovat, aby si uchoval jeho věrnost.
Plenění nepřátelského majetku okupovaného ve válce bylo „humanizováno“ institucí „holdů“. Sedláci museli odvádět novým pánům stejné
poplatky jako pánům starým, což znamenalo uznání jejich práv. Nemáme
zprávy o tom, že by byli sedláci ze svých gruntů vyháněni; zato mohli snáze
ze svých gruntů odcházet, například do měst. Doba husitské revoluce nezná v Čechách a na Moravě selské vzpoury, tak časté v západoevropských
zemích, kde se objevují obavy, že se jejich sedláci s husity spojí.
Pro řešení soukromých sporů šlechty v době, kdy nezasedal zemský
soud, se obnovovala stará tradice „ubrmanů“, tj. oběma stranami přijatých
rozhodčích soudců. Všechna tato opatření jsou návratem k tradičním postupům ukončování opovědní války, dosažení míru a zmenšování ničivosti
válek. Dokazují také nezničitelnou sílu zvykového práva a právních zvyklostí
středověku. Tradiční zvykové právo se vracelo nezvyklými cestami, ale
právní vědomí zůstalo zachováno. Vzhledem k tomu, co se v tehdejší době
odehrávalo v říši a v mnoha západoevropských zemích, se vnucuje otázka,
zda revoluční Čechy a částečně Morava nebyly ostrovy pořádku v chaosu
permanentních válek první poloviny 15. století v celé Evropě. Zikmund se
v evropských válkách často jeví jako smiřitel a mírotvorce.
Nevyřešenou otázkou zůstává, zda před ustavením zemské správy Alše
Vřešťovského a jeho dvanácti pomocníků zemská správa existovala. Zajisté
bylo pokusem o její obnovení pozvání Zikmunda Korybutoviče pražany,
uznaného za zemského správce i tábory (1422–1427). Stal se z něj jeden
z nejzajímavějších politiků na české a evropské scéně a dostalo se mu
vysokého ocenění u Pekaře. Jenže to byl c i z i n e c . V Čechách zvítězila
koncem roku 1432 tendence ustavit zemskou správu a gubernátora z domácí šlechty. Byl jím zvolen na zemském sněmu, svolaném zřejmě zemskou
obcí, husita od první chvíle – Aleš Vřešťovský z Riesenburka, zvolený
za gubernátora i s dvanácti pomocníky. Jinde jsem se pokusil ukázat (ČMM
128, 2009, s. 297–326), že šlo o skutečnou prozatímní vládu uznanou de
facto basilejským koncilem i Zikmundem, s níž se bude jednat a uzavírat
mír. Program této vlády známe jako snešení svatovavřineckého sněmu a její
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činnost lze částečně sledovat. Formálně tato vláda trvala až do předání
moci Zikmundovi v Jihlavě roku 1435. Její spoluvláda jako spoluvláda
zemské obce a krále trvala i po nástupu Zikmunda na trůn a po jeho smrti,
protože její členové byli Zikmundem jmenováni do úřadů a potvrzeni obcí.
Nejvyšším purkrabím byl však Zikmundem jmenován a potvrzen Menhart
z Hradce, umírněný husita. Zůstává v zemské vládě a je opětovně zemským
správcem i za Albrechta Habsburského, jemuž pomáhal k volbě za krále.
Působil v zemské vládě po celé období a nového rozdělení zemské obce
a pokračování restaurace až do ovládnutí Prahy Jiřím z Poděbrad roku 1448.
Pro kontinuitu moci je podstatné, že v době, kdy není obsazen
královský trůn, ji představuje zemská obec, a že i konzervativní husité
odmítli Albrechtův pokus dosadit do čela zemské vlády „cizince“ Oldřicha
Celjského, synovce královny vdovy Barbory. Místo něho stáli v čele zemské
vlády v Praze Menhart z Hradce a Oldřich z Rožmberka. Ovšem od doby
rozchodu východočeských husitů s Albrechtem se začíná vytvářet díky jejich
cílevědomému sjednocování převážně husitských východočeských a severočeských krajů nová síla „revolučního pořádku“, jež zabránila prosazení
restauračních pokusů v intencích legátů koncilu. Nástupem správy Jiřího
z Poděbrad se proces restaurace církevních i politických poměrů zastavil.
VI. Zrození české politiky
Po době zpochybňování pozitivního vlivu husitské revoluce na český
státní, národní a kulturní vývoj a na její evropský civilizační význam je třeba se k této otázce vrátit na úrovni současného bádání. Husitství probíhá
v době, kdy se v hluboké krizi církve a středověké feudální moci rodí nový
pořádek, založený na modernizaci státu jako základní složky politického
systému. V pevném rámci náboženství a boží providence se na konci středověku a „papežské revoluce“, respektive bojů o investituru, nově vymezuje
a kodifikuje vztah církve k politice, moc a suverenita státu i svobody jeho
obyvatel. Husitsví je ideovým i praktickým střetem různých protikladných
tendencí své doby a jejich revolučním řešením. Od počátku se vyznačuje
tím, že se v něm projevují snad všechny znaky a situace moderních revolucí. Poprvé mohl pochopit význam husitské revoluce až historik žijící
v době revolucí a stoupenec liberalismu, a tím byl Palacký. Jako revoluci
chápali husitství ztotožňovanou s terorem i konzervativní historikové. Pekař
vycházel ve svém negativním hodnocení táborství z ruských revolucí své
doby a také z toho, že husitství vracel zpět do středověku. Diskuse o husitství v podstatě opakují střet ideologií a vycházejí z fundamentalistických
extrémních pozic. Utrakvistické kompromisní řešení je tak znovu a znovu
buď kacířstvím, nebo zradou revoluce. Rokycanovo „daj bože vprostřed
uhoditi“, respektive pragmatismus a státní či společenský zájem (obecné
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dobré) se v pohledu na dějiny nemohly prosadit, zejména v době, kdy
Češi svůj stát neměli.
O vlivu husitské revoluce lze v diskusích o české státnosti a českém
národě historicky uvažovat pouze se zřetelem k tomu, jak českou státnost
a národnost vymezovali současníci dějů, které o ní rozhodovaly. Oba
pojmy jsou moderní a nelze je na minulost mechanicky přenášet. To bylo
historiky často zdůrazňováno, ale málokdy dodržováno. Základním znakem
moderních států je suverenita jedné vlády nad hranicemi vymezeným územím a jeho obyvatelstvem. Ovšem takové státy vznikly pouze v některých
západoevropských oblastech až v 19. století. Národními státy nikdy nebyly
„říše“, k nimž patřila i ve středověku obnovená římská říše, nemluvě o říši
habsburské, osmanské, ruské a o koloniálních impériích. Čím větší říše,
tím kratší bylo její trvání.
Také na počátku českých dějin jsou pokusy o vybudování říší jako
konglomerátu kmenů a zemí, které nemají dlouhého trvání (Sámova říše,
Velkomoravská říše, říše přemyslovských Boleslavů). Od 10. století se
Čechy a Morava stávají součástí pokusů o obnovení římské říše na západě
Evropy. Nelze popírat, že české země i v době husitství k tomuto útvaru
formálně patřily, na rozdíl od středoevropských států Polska a Uher, které
se vyvíjejí na vojenské hranici mezi německou a osmanskou říší pod patronací papežství. S tímto faktorem musí počítat všechny pokusy o „středoevropské“ politické modely. Fakt že Čechy a Morava jsou od 9. století
součástí obnovované západoevropské římské říše, komplikuje jejich státní
suverenitu, ale podporuje – zejména v době dynastických krizí – jejich
teritoriální (zemské, knížecí, královské) trvání. Příslušnost k říši je jednak
rizikem suverenity českých knížat a králů, jednak jednou ze záruk teritoriální stability českého knížectví a království. Od počátku svazku českých
a moravských knížectví a českého království je příslušnost k říši dvojznačná. Zachránila několikrát trvání české dynastie a míra autonomie záležela
na situaci v českých zemích i v říši. Od vzestupu bohatství a moci českých
králů ve 13. století roste jejich vliv v říši i riziko zájmu římských králů
o získání panovnických regálů v Čechách. V této době se také konstituuje
česká a moravská politická zemská obec „domácích“ pánů a vysoké církevní
hierarchie jako podílníků na zemské suverenitě.
Uspořádání říše císařem a českým králem Karlem IV. říšským zákoníkem z roku 1456 (Zlatá bula Karla IV.) posílilo postavení českého krále
a České koruny v říši, stejně jako jejich autonomii. Zlatá bula Karlova vedla
přímo k šancím českých králů na královský i císařský titul v říši. Tato úprava
říšské ústavy vyvolala v moderním německém dějepisectví tvrdou kritiku,
jež Karla IV. obviňovala z nedostatku německého patriotismu a přičítala
mu odpovědnost za rozdrobenost Německa na knížecí státy. Karlovi IV.
bylo již humanistickými vizionáři obnovy velikosti císařů antické římské
říše vytýkáno, že se cítí spíše králem Čechů než dědicem velikosti římských
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císařů. Seibtovy práce o Karlu IV. vrátily tohoto císaře do reality středověké Evropy. Je nesporné, že ve Zlaté bule je postavení českého království
v říši privilegované tím, že český král získal první místo mezi kurfiřty, a tím
politickou iniciativu. Svým způsobem vytvořil i pro říši institucionální
možnost vybudovat moderní federativní stát. Pro české dějiny má formální
příslušnost k říši i ten význam, že upevňuje pozice českého krále, a tím
i stabilitu českého království, v politické struktuře Evropy a v evropském
vědomí. Pro moderní českou státnost je však komplikací, že Česká koruna
se stala politickým konglomerátem zemí a národů, vylučujícím vznik moderního národního státu. To ovšem středověká politická reprezentace Čechů,
uchvácená vidinou českého krále jako císaře a výhod z toho plynoucích,
nemohla vědět. Neřešitelným problémem se to stalo až v době moderního
nacionalismu. Pro 15. století a pro jeho politické myšlení je příznačné to,
že husité uznali jako stát Českou korunu.
Na trvání České koruny se shodly obě strany husitské pře: Zikmundova strana, k níž náležely všechny vedlejší země České koruny, tj. Morava,
Slezsko, Lužice, německá léna, představovala většinu obyvatel České koruny. Zikmund, ovládající tyto země, byl hlavní zárukou celistvosti tohoto
politického útvaru. Avšak také husité od počátku své revoluce suverénní
útvar České koruny v karlovských hranicích respektovali a přijali do svého
politického programu; učinili tak i tím, že předpokládali jeho náboženské
sjednocení utrakvismem.
Pokud se týče politické správy, soudnictví, práva, daní, obrany
a církevní správy, byly v celé střední Evropě základním a nejstabilnějším
útvarem z e m ě . Česká koruna byla Karlem IV. konstruována jako soubor
lenních knížectví s vnitřní autonomií, ale pod suverenitou českého krále.
Pouze Morava měla mezi lény českého krále zvláštní postavení proto, že
její knížata měla v případě vymření české královské linie právo dosednout
na český trůn. Vzájemná nástupnická vazba českého krále a moravských
markrabat navazuje na přemyslovskou dobu. Čechy a Morava tak tvoří
jádro koruny i českého národa. Pro dobu husitství je třeba vnímat i to, že
moravští husitští páni přísahali (1419) věrnost Zikmundovi, nepřijali však
vládu, kterou Zikmund svěřil Albrechtovi Habsburskému. Teprve landfrýdem uzavřeným po bitvě u Lipan (9. července 1434) přijali Albrechtovu
správu. Lpění husitů na České koruně prokazuje i jejich požadavek, aby
Albrecht, pokud se stane českým králem, „vrátil“ Moravu a začlenil i své
rakouské země do České koruny.
Celá konstrukce České koruny je založena na suverenitě českého krále
a také Českého království. Čechy jsou ideálním prostorem pro existenci
jednotné a z pražského centra spravované z e m ě a nikdy se na autonomní celky nerozpadly. Byla to země ve svazku České koruny nejlidnatější
a nejbohatší, s mýtickým hlavním městem Prahou a od příchodu Čechů
s neměnnou přírodní hranicí. Takové skvělé podmínky státní existence
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měla málokterá evropská země. Spojení s Moravou otevíralo Přemyslovcům
možnost expanze na evropský východ a jih. V monarchickém uspořádání
byli všichni obyvatelé Koruny poddanými českého krále. V době bezvládí se politické iniciativy a „vlády“ v Koruně ujímali přirozeně Čechové,
ale nepodařilo se prosadit společnou volbu českého krále zástupci všech
zemí České koruny, ani převahu korunního vědomí v hierarchii státního
patriotismu. Tento problém komplikoval „volby“ českého krále a byl slabinou, kterou odstranily historicky pozdní stavovské konfederace konce
16. a počátku 17. století. Prvním králem zvoleným zástupci zemí České
koruny byl Fridrich Falcký, který vládl pouze „jednu zimu“.
VII. Dědictví husitské revoluce
Husitská revoluce měla pro českou státnost a formování moderního
českého národa trvalý význam především tím, že dodala domácí stavovské
vládě Čechů sebevědomí, a to nejen vítězstvími v bitvách, exportem české
revoluce či náboženským mesianismem husitů, ale především důkazem,
že domácí vláda Čechů a Moravanů (včetně etnických Němců) je možná
ve vlastních zemních i v tak bouřlivé době, jako byly husitské války nebo
bezvládí. To také oslabilo dalimilovské trauma strachu z vlády cizinců
a pohlcení země cizinci. Toto sebevědomí se promítlo i do zemského
práva a zemských ústav. Důležitým faktorem tohoto sebevědomí bylo, že
Čechové si svůj vnitřní spor o náboženství i vládu vyřídili sami a vytvořili
si zemskými vládami a spolky nástroje suverenity a zbraně proti absolutistickým choutkám nevyzpytatelných dynastií. Posílila se také autorita
a funkce zemských obcí. Zemské obce vyřešily i problém vztahu mezi Čechy
a Moravany a stavovské rovnosti pánů. V době vlády Jiřího z Poděbrad
navrhl moravský sněm králi, aby vydal zákon o neoddělitelnosti obou zemí.
Čechy a Moravany spojoval nejen společný jazyk, rodové vazby pánů obou
zemí, ale také společný historický osud, který obě země sdílely i v husitské
revoluci. Toto politické sebevědomí trvalo až do Bílé hory a přežilo u patriotických katolíků dobu baroka, kdy se absolutní konfesijní monarchii
nepodařilo vytvořit státní jednotu na základě katolického náboženství.
Historie „dlouhého“ husitství a jeho evropského civilizačního významu
dodávala sebevědomí národnímu obrození.
Pokud je existence a svoboda národa pokládána za civilizační hodnotu,
nemůže být pochyb o civilizačním významu husitské revoluce a o tom, že
přispěla k formování českého národa a moderní české kultury. Jedinou
„kulturní pohromou“ revoluce byla obrazoborecká smršť po smrti krále
Václava a trvalé obrazoborectví táborských radikálů v městech, která ovládali. Nářky nad pustošením vnitřní výzdoby kostelů se objevují od počátků
revoluce a v moderní době se zapomnělo, že to byla zkáza způsobená
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náboženským fundamentalismem radikálů. Nedotkla se jen oblastí, kde
přetrvali katolíci nebo utrakvističtí páni. Nic však nezastře skutečnost,
že v pražském výtvarném umění po skvělé epoše vrcholné gotiky doby
Karla IV. a Václava IV. zeje černá díra. A architektonická vynalézavost
a imaginace se přesunula z kostelní architektury na pevnostní architekturu
hradů, která vše podřídila vojenským účelům.
Centrum kulturního pole se v oblastech vlády husitů přesunulo z hegemonie obrazů na hegemonii slova. Slova nejen v latině, ale i v češtině
a němčině, čili v národních jazycích. Husitství vedlo nejen násilím, ale
i přirozeným populačním vývojem k počeštění Prahy a významných českých
měst. Čeština pokračovala ve svém rozmachu, nastoupeném ve 14. století,
prosadila se jako jazyk teologie a bohoslužeb a ve druhé polovině 15. století
jako úřední jazyk v Čechách a na Moravě. S literaturou v českém jazyce
rostla i všeobecná vzdělanost.
Ke kulturním hodnotám husitského dědictví nesporně patří i jedna
civilizačně, politicky i lidsky hodnotná stránka utrakvistického husitství:
úsilí o rozumně vymezený náboženský a politický kompromis husitů
s katolickou církví a králem, jehož mezí jsou kompaktáta a kapitulace,
i rozvoj obecného myšlení kompromisu. K této kultuře patří i rezignace
na historickou pomstu. Kromě táborské nesmiřitelné frakce bojovníků
nebylo v této revoluci poražených. Proto se také neprosadila restaurace.
Avšak právě tato „střední cesta“ kompromisu neměla v moderním národě
extrémů, pseudomorálního fundamentalismu a kolísání mezi mučednictvím
a skutečným i fiktivním hrdinstvím na růžích ustláno. Možná, že určitá
míra nesmiřitelnosti svůj význam má, ovšem pouze v tom případě, že je
zaměřena proti násilí, zločinu a lži.
Bibliografická poznámka
Tato úvahová studie navazuje na několik mých textů uveřejněných
v ČMM, poslední z nich, Kompaktáta a kapitulace. Charta stavovských svobod. ČMM 129, 2010, s. 19–43, obsahuje citace předcházejících. V těchto
studiích jsou stručné bibliografické poznámky o základní literatuře a edicích
pramenů. Přiznávám, že tzv. poznámky pod čarou, pokládané za kritický
aparát, jsou ve studiích vzájemně na sebe navazujících problémem. Především proto, že by se neustále opakovaly. Badatelským východiskem je mé
celoživotní úsilí o moderní výklad starších českých dějin a dějin Moravy.
Z publikací zde uvádím syntetické Dějiny Moravy. Díl I. Středověká Morava.
Brno1991; Díl 2. Morava reformace renesance a baroka. Brno 1995. Výběr
z časopiseckých studií k tématu: Válka, Josef: Husitství na Moravě, náboženská
snášenlivost, Jan Amos Komenský. Edd. R. Antonín, P. Elbel, B. Chocholáč,
L. Jan, D. Malaťák, T. Malý, P. Pumpr. Brno 2005. Celková bibliografie
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autorových prací: Bibliografie prací Josefa Války. Sestavili H. Ambrožová,
B. Chocholáč, T. Knoz, M. Švanda. In: Nový Mars Moravicus. Brno 1999,
s. 35–68. Za léta 1999–2009: Výběrová bibliografie. Sestavila D. Večeřová
(za spolupráce R. Ostré). SCetH 39, 2009, s. 319–328.
V předcházejících studiích jsou také citovány základní edice pramenů
pro tuto dobu, především edice Palackého. Jen malý zlomek byl vydán
kriticky znovu. Starší edice jsou dnes přístupné na velmi užitečném webu
Centra medievistických studií (http://cms.flu.cas.cz/index.php). Je to cenný
dar všem husitologům a příklad k následování.
Z obsáhlé literatury uvádím jen několik syntetických nebo pro mne
inspirativních děl k tématům, která zde sleduji. Potřebná výběrová bibliografie k dějinám husitské revoluce i „restaurace“ je uvedena v syntézách
Šmahelových a Čornejových. Pro téma „restaurace“ jsou stále nepostradatelné práce starších generací historiků, kteří se více než dnešní generace
zabývali dějinami moci a politiky.
Pramenem i literaturou v pravém slova smyslu je Aeneae Silvii Historia Bohemica. Enea Silvio, Historie česká. Paralelní latinské a české vydání.
Překlad D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl. Praha 1998 (AS). Cituji
v českém překladu, protože tato úvaha není určena pouze medievistům.
Úvodní studie F. Šmahela Enea Silvio Piccolomnini a jeho Historie česká, je
i přehledem bádání o Silviovi a literatury o něm dosud napsané.
Palackého Dějiny národu Českého v Čechách a v Moravě I–V. Ed.
B. Rieger. Praha 1906 (Pal. D) jsou nejen zakladatelským dílem moderního dějepisectví husitství, ale také dílem stále i faktograficky, literárně
a filozoficky cenným. O tom, jak Palacký dospíval k pojmu revoluce viz
Františka Palackého Korrespondence a zápisky I. Ed. V. J. Nováček. Praha
1898 (Kor. I). Posun v pojetí restaurace a v její faktografii nejen pro
Prahu přinesl V. V. Tomek: Dějepis města Prahy VI. Praha 1885. Na Palackého a Tomka navazuje v líčení restaurace a osudů královny Barbory
R. Urbánek: České dějiny III–IV. Věk poděbradský I–II. Praha 1915,
1918. Podrobně je zpracován konec vlády Zikmunda a bezvládí v dětství
Ladislava Pohrobka. Marxizující pojetí husitsví uvedl do české historiografie Jan Slavík: Husitská revoluce. Studie historicko-sociologická. Praha
1934. Byl poněkud nespravedlivým kritikem největšího koncepčního
díla po Palackém, totiž práce Josefa Pekaře Žižka a jeho doba 1–4. Praha
1927–1933 (reedice Praha 1992). Pekař mimo jiné vysoce oceňuje roli
„politiků“ husitských i utrakvistických, velmi kritický je k táborům. Pozorný čtenář jeho díla však pozná, že neodmítá verzi, že jde o revoluci
směřující k moderní době. Polemiky proti Pekařovi vycházely z jeho
dějinně filozofických statí o husitství; některé jsou uveřejněny in: Josef
Pekař: Z duchovních dějin českých. Praha 1941.
Mezinárodně uznávaným pokusem o marxistický výklad husitského
myšlení a „dlouhé“ revoluce jsou práce Roberta Kalivody Husitské myšle-
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ní. Praha 1997 a Husitská epocha a J. A. Komenský. Praha 1992. Na úrovni
současného bádání jsou syntézy Františka Šmahela Husitská revoluce 1–4.
1. vyd. Praha 1993. Německý překlad této knihy ovlivnil mezinárodní obraz husitské revoluce v obecné historiografii. Pro dobu první restaurace
jsou paradigmatickou syntézou příslušné pasáže Petra Čorneje ve Velkých
dějinách zemí Koruny české VI. 1437–1526. Praha – Litomyšl 2007 (dějiny umění zde psala M. Bartlová). V obou těchto syntézách je podrobná
bibliografie. Ze souborů rozptýlených studií obou autorů uvádím nepostradatelné publikace: František Šmahel: Idea národa v husitských Čechách.
Praha 2000; týž: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002; Petr Čornej:
Světla a stíny husitství. Události – osobnosti – texty – tradice. Praha 2011.
Precizním sevřeným výkladem husitství a jeho právně-politického myšlení je kniha Jiřího Kejře: Husité. Praha 1984. Je opatřena chronologickou
tabulkou, výkladem základních pojmů, krátkými biografiemi významných
aktérů revoluce a výběrovou bibliografií; jde o vynikající úvod do studia
husitství a jeho problematiky. Ze zahraničních autorů alespoň tři knihy Ferdinanda Seibta: Revolution in Europa. Ursprung und Wege innerer Gewalt.
Strukturen Elemente Exempel. München 1984; týž: Hussitica. Zur Struktur
einer Revolution. 2. vyd. Köln – Wien 1990; týž: Karl IV. Ein Kaiser in
Europa 1346–1378. 3. vyd. München 1978 (český překlad: Karel IV. Císař
v Evropě. Praha 1999).
V posledních desetiletích se v historiografii projevuje růst zájmu
o osobnost a vládu krále a císaře Zikmunda Lucemburského, ve kterém
je spatřován jeden z nejzajímavějších panovníků Evropy konce středověku a počátku novověku. Také současné české dějepisectví přehodnotilo
jeho starší zcela negativní obraz. K oživení badatelského zájmu přispívá
i vídeňské ediční centrum MGH, kde se pod vedením Dr. Karla Hruzy
a s účastí českých a maďarských historiků pracuje na vydávání regest Zikmundových listin. Protože Zikmundova doba je již dobře ikonograficky
dokumentována, konají se velké konference historiků a historiků umění
a kultury jako součást velkých mezinárodních výstav. Z těchto sborníků
uvádím alespoň Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Literatur zur Zeit
Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Ed. I. Takácz. Mainz 2006. Je to
katalog výstav konaných roku 2006 v Budapešti a Lucemburku a bohatě
ilustrovaný sborník příspěvků z konference. Je mezi nimi i stať Tamás
Pálosfalvi: Barbara und die Grafen von Cilli, s. 295–297. Autor konstatuje,
že Barbora ani hrabata Celjští nemají dosud moderní monografie.
Při pokusech o chápání „dlouhé revoluce“ (15. – počátek 17. století)
se opírám o práce francouzských historiků, ze kterých uvádím: François
Furet: Penser la Révolution francaise. 1. vyd. Paris 1978; týž: La Révolution
francaise. I. De Turgot a Napoléon (1770–1814), II. Terminer la Révolution.
De Louis XVIII à Jules Ferry (1814–1880). Histoire de France. Paris 1988;
Bronislaw Baczko: Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution.
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Paris 1989; Pierre Manent: Histoire intellectuelle du libéralisme. Dix leçons.
Paris 1987; Pierre Rosanvallon: Le moment Guizot. Paris 1985. K problému
charty z roku 1814 vyšla vynikající edice dokumentů kolem ní: Pierre Rosanvallon (ed.): La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830.
Paris 1994. Philippe Nemo: Qu’ est-ce que l’Occident Paris 2004 (český
překlad Petr Horák, Brno 2011).
Die hussitische Revolution und erste Restaurationsversuche
Der Autor knüpft an mehrere eigene Studien über die „lange“ Geschichte des Hussitismus an, die in den zurückliegenden Jahrgängen der ČMM veröffentlicht wurden, insbesondere zur Rolle der Politiker beider Parteien während der Verhandlungen mit Sigismund
von Luxemburg und dem Basler Konzil. Die hier dargebotenen Überlegungen lassen sich als
Schilderung des ersten Versuches zur Restauration der katholischen Kirche und des Widerstands gegen diese im Zeitraum von der Rückkehr Sigismunds auf den böhmischen Thron im
Jahre 1436 bis zur Besetzung Prags durch die hussitischen Ostböhmen Georgs von Podiebrad
1448 interpretieren. Der Autor widmet sich dem Terminus „Restauration“, den erstmals Aeneas
Silvius in seiner Historia Bohemica benutzte. In der modernen Historiographie verwandte
František Palacký anstelle dieses Begriffs das Wort „Reaktion“. Die vorliegende Studie ordnet
sich ein in eine Reihe von partiellen Randglossen über den Verlauf der Restauration der
kirchlichen Verhältnisse in Prag, die von den Legaten des Basler Konzils mit Unterstützung
des königlichen Hofes durchgeführt wurde: Hierzu zählten die Wiedereinführung katholischer Gottesdienste in wichtigen Kirchen und Kapiteln, die Rückkehr von Mönchen und
Emigranten und der königliche Konflikt mit dem von den Hussiten gewählten Erzbischof
Rokycana, die Hinrichtung Jan Roháčs und seiner Mitstreiter, die dem König den Krieg
erklärt hatten, auf der Burg Sion. Deren Aufsehen erregende Exekution stellte eine Wende
dar. Gegen eine Restaurierung der alten Verhältnisse regte sich entschiedener Widerstand
im hussitischen Ostböhmen. In den dramatischen Veränderungen auf dem Thron herrscht
in Prag die hussitische Rechte, doch die restaurativen Kräfte erholen sich und alles findet
ein Ende, als Georg von Podiebrad im Jahre 1448 in Prag einzieht. Der Autor hinterfragt das
Schicksal der Königin Barbara, deren Interessen die ostböhmischen Hussiten verteidigen
und deren Besitz letztere verwalten. Abschließend reflektiert der Autor den wachsenden
Einfluss der Landesgemeinden und deren Politiker auf die Administration des Landes,
zugleich setzt sich der Vf. mit dem dauerhaften Erbe der Hussitenzeit auseinander, als sich
die böhmische Politik auf der Grundlage einer Zusammenarbeit von Ständen und König,
einer konfessionellen Toleranz sowie eines Mittelweges zwischen religiösen und politischen
Extremen zu formieren beginnt.
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Tomáš Černušák
Taktika prosazování záměrů papežských
diplomatů v Čechách v jednáních
z let 1608–1609*
Malá sonda do novověkého umění diplomatické
komunikace

The Papal Diplomats’ Tactics of Achieving Their Political Aims in Bohemia in
1608–1609
A Small Probe into the Early Modern Art of Diplomatic Communication
The correspondence of the Papal diplomats active in Prague in 1608–1609 concerns
mainly the controversy between Emperor Rudolf and the Archduke Mathias, the issue
of succession in the Holy Roman Empire of the German Nation, and the efforts of
the Czech protestants to acquire freedom of confession. It however also reveals the
communication tactics employed to achieve the Papal aims.
Key words: nuncio, nunciature, diplomacy, denominationalization, communication,
Papacy

1. Význam a vliv papežské diplomacie v českých zemích
v raném novověku
Význam papežské nunciatury u císařského dvora – stálého diplo
matického zastoupení papeže –, která sídlila od roku 1583 trvale v Praze,
spočíval jednak v informacích, kterými jednotliví nunciové disponovali (byť
jejich hodnota byla leckdy kolísavá), a jednak v jejich přímém či nepřímém
vlivu. Tento vliv v různé míře zasahoval do všech oblastí, které se nějakým
způsobem vztahovaly k náboženské problematice. V religiózně rozdělených
českých zemích proto nunciové vehementně prosazovali zájmy katolické
církve proti většinovým nekatolíkům a coby přímí zástupci papeže obratně
využívali svého diplomatického postavení k obraně církevních zájmů.1
*
Studie vznikla za finanční podpory projektu GA ČR P405/11/0625 „Edice korespon
dence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Antonia Caetaniho (září 1608 – červen
1609)“.
1
Pro hodnocení obecného významu nunciatury v širších souvislostech předbělohorských
Čech viz např. H r e j s a , Ferdinand: Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny. Praha 1912,
s. 421–422; J a n á č e k , Josef: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987, s. 296–297; V o r e l ,

Časopis Matice moravské 130/2011
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Vliv jednotlivých v Praze působících nunciů byl však v průběhu
konce 16. a počátku 17. století dosti proměnlivý a rozhodně jej nelze
nijak přeceňovat. Závisel vždy jednak na schopnostech a diplomatickém
talentu daného nuncia, ale velký význam vždy hrály i náboženské a poli
tické okolnosti doby a země. Pokud jde o samotné české země, na základě
studia přístupných nunciaturních depeší a jejich zpracování se dá zatím
předběžně konstatovat, že v oblasti, kde mohli papežští diplomaté využít
svého postavení vysoké církevní autority, tzn. uvnitř katolických struktur,
byl tento vliv vcelku bezproblémově prosaditelný, avšak existovaly oblas
ti, kde tomu tak bylo jen v míře omezené nebo také vůbec ne. To byla
především specifická sféra české stavovské samosprávy, kde převládal vliv
většinových nekatolíků a kde se mohli nunciové opřít pouze o své nepří
mé působení prostřednictvím několika málo katolických šlechticů, jejichž
možnosti byly navíc dosti proměnlivé a nestálé. Do značné míry omezený
byl i vliv nunciů ve vedlejších korunních zemích. Nespolehlivý a vrtkavý
byl rovněž osobní postoj císaře Rudolfa II., který v řadě záležitostí dů
sledně hájil svá panovnická práva a který byl navíc limitovaný možnostmi
danými charakterem českých zemí jako státu, kde se panovník dělil o moc
se silnými stavy.
2. Úspěchy a neúspěchy v prosazování vlivu papežských
diplomatů v letech 1583–1609
To vše ukazují příklady jednotlivých nunciů činných od roku 1583.
Iniciátor samostatné papežské politiky v českých zemích a první v Praze
působící nuncius Francesco Bonhomini se během svého relativně krátkého
funkčního období nejen důkladně seznámil se zdejšími poměry, ale na je
jich základě vypracoval jakýsi rekatolizační program, kterým se do značné
míry řídili i jeho nástupci. Sám také rozvinul pozoruhodně širokou škálu
aktivit směřujících k posílení katolického vlivu a k současnému omezení
vlivu nekatolíků. Pokusil se rekatolizovat pražskou univerzitu, zřídit v Pra
ze aspoň dvě katolické fary, podal návrh na důslednou kontrolu tiskáren
a na vydání zákazu prodeje nekatolických knih a zahájil jednání o sjed
nocení utrakvistů s katolickou církví. Přestože se mu tyto záměry nakonec
Petr: Velké dějiny Zemí Koruny české. 7. sv. Praha – Litomyšl 2005, s. 390–391; C a t a 
l a n o , Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667)
a protireformace v Čechách. Praha 2008, s. 62–63; Z l á m a l , Bohumil: Příručka českých
církevních dějin. 4. sv. Olomouc 2008, s. 269–270. Dále k této problematice i samostatné studie:
K ö h l e r , Jochen: Der Beitrag der Prager Nuntiatur zur Festigung des Katholizismus in
Ostmitteleuropa. Historisches Jahrbuch 93, 1973, s. 336–346; K o l l e r , Alexander: Die
böhmischen Länder im Spiegel der Berichte der Nuntien und kurialen Instruktionen. In: Bůžek,
V. – Král, P. (eds.): Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech
(1526–1740). (Opera historica 11). České Budějovice 2006, s. 175–191.

30

T

A

K

T

I

K

A

P

R

O

S

A Z

O

V

Á

N

Í

…

nepodařilo dotáhnout k úspěšnému závěru, v některých dílčích případech
byl ve svém počínání úspěšný. Prosadil tak zavedení nového gregoriánského
kalendáře, přesvědčil císaře Rudolfa II. k vydání nového mandátu proti
jednotě bratrské a uskutečnil vizitaci kléru na statcích Viléma z Rožmberka.2
Dílčích úspěchů dosáhli i někteří z Bonhominiho nástupců. Přestože celkové
výsledky činnosti nuncia Cesara Specianiho (1592–1598) jsou celkově malé,
podařilo se mu postoupit v otázce sjednocení utrakvistů s katolickou církví.
S pomocí pražských jezuitů vypracoval zvláštní prohlášení zvané „formula
promissionis“. Utrakvističtí kněží se jeho podpisem podrobovali pravomoci
pražského arcibiskupa, v případě jeho absence pak papežskému nunciovi
a pražské kapitule. Dařilo se mu též ovlivňovat chod dolní utrakvistické
konsistoře za pomoci jejího prokatolicky zaměřeného administrátora Fa
biána Rezka z Gelsbachu.3 Patrně nejvýraznějších úspěchů dosáhl Speci
aniho nástupce Filipo Spinelli (1598–1604). Především díky své obratné
diplomatické taktice, v níž se nevyhnul ani intrikám, došlo v roce 1599
k odstranění českého místokancléře Kryštofa Želinského ze Sebuzína,
nekatolíka v podstatě ovládajícího chod české kanceláře, a ke jmenování
radikálních katolíků v čele se Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic
do několika předních zemských úřadů.4 K jeho dalším úspěchům patřilo
pak také prosazení ostřejšího postupu proti nekatolíkům v královských
městech a na komorních statcích, odstranění nekatolíka Ferdinanda Ho
fmanna z Grünpüchlu z funkce prezidenta dvorské komory v roce 1600
a vyhlášení nového mandátu proti jednotě bratrské v roce 1602.5 Prosazení
restaurace vlivu katolické církve bylo i úkolem dalšího nuncia Giovanniho
Ferreriho (1604–1607). V tomto směru se měl v Čechách postarat o další
přičlenění utrakvistů a o obranu církevního majetku před nároky české
komory. V oblasti posílení reformy církve usiloval o zřízení kněžského
semináře. V těchto záležitostech však dosáhl jen mála. Jeho hlavní úspěch
spočíval ve svolání a realizaci synody v roce 1605, jíž se zúčastnilo na dvě
stovky kněží a kde byly klérem pražské arcidiecéze akceptovány závěry tri
2
S t l o u k a l , Karel: Počátky nunciatury v Praze. Bonhomini v Čechách v l. 1581–1584.
ČČH 34, 1928, s. 1–24, 237–279.
3
M a t o u š e k , Josef: Kurie a boj o konsistoř pod obojí za administrátora Rezka. ČČH
37, 1931, s. 16–41, 252–292 (zde s. 252–292); S t l o u k a l , Karel: Papežská politika
a císařský dvůr český na předělu XVI. a XVII. věku. Praha 1925, s. 160–173; B o r o v i č 
k a , Josef: Pád Želinského. Obsazení zemských úřadů v Čechách v letech 1597–1599. ČČH
28, 1922, s. 277–304 (zde s. 280–295). Pro celkové zhodnocení Specianiho nunciatury viz
P a z d e r o v á , Alena: La Boemia multiconfessionale e la nunziatura di Cesare Speciano
a Praga. In: Bösel, R. – Klingenstein, G. – Koller, A. (Hgg.): Kaiserhof – Papsthof (16.–18.
Jahrhundert). Wien 2006, s. 25–32 (zde s. 32).
4
S t l o u k a l , K.: Papežská politika, s. 174–187; B o r o v i č k a , J.: Pád Želinského, s. 295–304.
5
S t l o u k a l , K.: Papežská politika, s. 196–206. K této otázce viz rovněž B o r o 
v i č k a , Julius: Mandát proti Bratřím z 2. září 1602 a jeho provádění v letech 1602–1604.
Praha 1904.
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dentského koncilu.6 S různými výsledky se náboženskou politiku v českých
zemích dařilo ovlivňovat též nunciovi Antoniovi Caetanimu (1607–1611).
V záležitostech týkajících se církevní disciplíny, obrany církevních svobod
a podpory katolického náboženství byl v řadě kauz úspěšný. Přes všechno
úsilí se mu však nepodařilo prosadit poměrně zásadní cíle – zabránit vydání
Majestátu ani výrazně posunout ke zdárnému výsledku problém usmíření
mezi císařem Rudolfem a arcivévodou Matyášem, který s náboženskou
situací úzce souvisel.7
3. Argumentace a taktika papežských diplomatů v hlavních
jednáních let 1608–1609
V odborné literatuře však zatím nebyla samostatně řešena jiná
poměrně zásadní otázka s úzkým vztahem k vlivu papežské diplomacie
– totiž jakým způsobem byl tento vliv prosazován, jaké metody přitom
byly voleny a jaké konkrétní argumenty využívány. Prameny, kterými jsou
v zásadě pouze nunciaturní, resp. jiné diplomatické depeše, nám k řešení
těchto otázek bohužel poskytují jen omezené množství informací. Ve velké
většině záležitostí, kterými se papežská diplomacie zabývala a o kterých
posílala informace Státnímu sekretariátu v Římě, jsme tak zpraveni pouze
o vlastním výsledku jednání, a nikoliv o jeho přesném průběhu. Existují však
mezi nimi výjimky, v nichž lze otázku metody vlivu papežských diplomatů
studovat a analyzovat poměrně dobře.
Tato skutečnost platí i pro zajímavé období let 1608–1609, kdy se
musela papežská diplomacie vyrovnat s vážnými problémy, jakými byly
především bratrský rozkol mezi Rudolfem a Matyášem, nástupnictví v říši
a snaha českých nekatolíků dosáhnout náboženských svobod. Dochova
ná diplomatická korespondence z tohoto období, která již byla edičně
zpřístupněna8 (nebo brzy bude), nám umožňuje právě na příkladu těchto
tří kauz sledovat způsoby, jakými papežští diplomaté působící v Praze
zasahovali do dění kolem sebe a s jakou argumentací se snažili v osobním
6
K Ferreriho působení v Čechách viz N o v á k , Jan Bedřich: Über die Bedeutung der
Nuntiaturberichte für „Die böhmischen Landtagsverhandlungen“. Mitteilungen aus dem Landes
archive des Königreiches Böhmen 1, 1906, s. 75–116 (zde s. 78–85). K synodě z roku 1605
viz V a c e k , František: Diecézní synoda pražská z r. 1605. Sborník historického kroužku
5, 1896, s. 25–45.
7
K tomu viz Č e r n u š á k , Tomáš: Nuncius Caetani a jeho obrana katolických zájmů
v době před vydáním Majestátu Rudolfa II. (1608–1609). ČMM 128, 2009, č. 1, s. 35–46;
t ý ž : Die Papstpolitik und die Entwicklung des Bruderzwistes in der Korrespondenz des Nuntius
Antonio Caetani. In: Bůžek, V. (ed.): Ein Bruderzwist im Hause Habsburg. (Opera historica
14). České Budějovice 2010, s. 211–224; týž: Papežská politika v českých zemích za nunciatury
Antonia Caetaniho (1607–1609). FHB 25, 2010, č. 1, s. 7–22.
8
L i n h a r t o v á , Milena (ed.): Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611. Vol.
1–3/1. Pragae 1932–1940.
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jednání přesvědčit oslovené osoby k činnosti v souladu s papežskými, resp.
katolickými zájmy. V centru naší pozornosti tak nebude stát pouze stálý
papežský nuncius u císařského dvora, již zmíněný Antonio Caetani,9 ale
i krátkodobě činný mimořádný papežský legát kardinál Giovanni Garcia
Millini,10 vyslaný do střední Evropy urovnat bratrský spor mezi Habsburky.
První z vážných krizí, do jejichž řešení výrazně aktivně vstoupila pa
pežská diplomacie v sledovaném období, byl rozkol, který otevřeně vypukl
mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem arcivévodou Matyášem v roce
1608. Matyáš využil nespokojenosti rakouských, uherských a moravských
stavů s vládou nemocného a nerozhodného císaře a postavil se do jejich
čela s požadavkem, aby mu císař postoupil vládu. Válečné tažení stavovské
konfederace do Čech, které mělo prosadit výměnu v čele státu, však nara
zilo na odpor českých stavů, kteří se postavili na stranu císaře. Výsledkem
jednání mezi oběma stranami byla nakonec kompromisní dohoda uzavřená
25. června 1608 ve vojenském táboře nedaleko Libně. Arcikníže Matyáš
podle ní získal přímou vládu v těch zemích, které povstaly proti císaři,
tj. v Uhrách, v Dolních a Horních Rakousích a na Moravě. Zároveň bylo
potvrzeno jeho nástupnické právo také na český trůn. Rudolfovi tak měly
nadále podléhat pouze Čechy, Slezsko a obojí Lužice, nezávisle na tom
držel stále císařský titul.11
Nuncius Caetani si již záhy po vypuknutí rozkolu na jaře roku 1608
plně uvědomil, že spor nejen představuje hrozbu pro stabilitu a mír, ale také
vážně škodí papežským, resp. katolickým zájmům v oblasti většinově neka
tolické – oslabil totiž moc obou Habsburků a poskytl příležitost většinově
nekatolickým stavům jednotlivých zemí monarchie důrazněji prosazovat
své požadavky zejména v náboženské oblasti. Jako jediné možné řešení
politické krize proto spatřoval vzájemné „usmíření“ – „riconciliatione“ – mezi
oběma Habsburky. Vyplývá to již z jeho prvních depeší, v nichž informoval
Státní sekretariát v Římě o nastalé krizi, a to z 10. března12 a ze 17. břez
na 1608.13 Zcela jasně pak tento postoj Caetani deklaroval v depeši z 24.
března: „(…) opravdu není jiné cesty k nějaké nápravě této velké pohromy,
která vyvstává Jeho Veličenstvu a náboženství, než dobré usmíření mezi oběma

9
Pro jeho stručný životopis viz G i o r d a n o , Silvano (ed.): Le istruzioni generali di
Paolo V. ai diplomatici pontifici 1605–1621. Tübingen 2003, s. 162–164; Dizionario Biografico
degli Italiani. Vol. 16. Roma 1973, s. 120–125.
10
Pro jeho stručný životopis viz – G i o r d a n o , S.: Le istruzioni, s. 70–71.
11
Z četné literatury např. J a n á č e k , J.: Rudolf II., s. 409–428; V o r e l , P.: Velké
dějiny 7, s. 411–436; B a h l c k e , Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerspruch. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft
(1526–1619). München 1994, s. 324–342; T e n o r a , Jan: Účast kardinála Ditrichštejna
za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolfem II. roku 1608. Brno 1917.
12
L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 2, č. 97, č. 98.
13
Tamtéž, č. 104.

33

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

bratry (...).“ 14 Podobný hlas zazníval i z Říma.15 Nuncius Caetani také již
10. března žádal v Římě, aby papež usmíření podpořil zasláním zvláštních
breve oběma stranám konfliktu.16 Ta pak byla vydána a odeslána svým
adresátům koncem března.17 „Usmíření“, které se stalo důležitou součástí
programu papežské politiky ve střední Evropě, v sobě v první polovině
roku 1608 zahrnulo vlastně dva aspekty. Mezi oběma Habsburky mělo
dojít ke vzájemné dohodě o novém rozdělení moci a následně z ní měl
vyplynout opravdový osobní smír.18
Caetani, který zpočátku do Říma pouze zasílal informace o průběhu
dění, se v dubnu 1608 zapojil aktivně do snahy o řešení vzniklé krize jako
jeden z prostředníků mezi císařem Rudolfem II. a arcivévodou Matyá
šem.19 A jsou to právě některé jeho depeše z tohoto období, jež odkrývají
poněkud detailněji jeho taktiku, kterou uplatnil v jednáních s Matyášem
v Čáslavi začátkem května 1608 v úsilí přesvědčit jej, aby volil cestu dohody
a smíru s císařem. Při prvním vzájemném osobním setkání Caetani nejprve
Matyášovi představil nebezpečí, jež vyplývají jako důsledek z jeho jednání.
Doslova uvádí, že mu ukázal nespravedlivost věci, kterou hájí. Dále pak
s ním mluvil o hrozbách, která hrozí jak jemu, tak habsburskému rodu,
katolickému náboženství a celému křesťanstvu, pokud bratrsky nepřistoupí
k řešení rozporu, a poukázal rovněž na zájmy těch, kteří Matyáše dopro
vázejí. Potom Caetani změnil styl a začal mluvit o užitku, který by vznikl
z jeho usmíření s císařem.20 Argumentaci ve formě kombinace zdůraznění
nebezpečí a užitku použil Caetani i při další audienci u arcivévody Ma
tyáše dne 7. května. Zde navrhoval, aby pro službu svému rodu a celému
křesťanstvu Matyáš položil základ pro jistotu a stabilitu a nehnal spor až
do krajnosti, a varoval jej, že pokud se vše nedovede k vzájemné dohodě,
hrozí zemi nepořádky, navíc císař očekává v případě potřeby pomoc z říše
a zejména ze Saska.21
14
Tamtéž, č. 113.
15
Tamtéž, č. 110b.
16
Tamtéž, č. 99.
17
Tamtéž, č. 120, 121.
18
K této otázce podrobněji viz Č e r n u š á k , T.: Die Papstpolitik.
19
L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 2, č. 154, č. 155. K tomu viz i J a n á 
č e k , J.: Rudolf II., s. 418–420.
20
„(…) gli rappresentai ad uno ad uno tutti i pericoli, che soprastavano a lui et alla serenissima Casa d’Austria, alla religion cattolica et a tutta la christianità, quando non fosse condesceso ad
accomodar con affetto fraterno queste differenze e gli feci toccar con mano la passione et l’interesse di
quelli, che lo guidavano; et in ultimo gli rappresentai l’utili, che gli sarebbono nati dalla riconciliatione (…).“ L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 2, č. 159.
21
„(…) ma dissi bene, che Sua Altezza doveva per servitio suo e della Casa d’Austria et di tutta
la cristianità fondar prima una massima certa e stabile di non tirar questa impresa fin all’estremo,
(…) e qui amplificai, quanto potei, i disordini, che sariano nati, quando la cosa non si fosse terminata
per accordo e gli aiuti che sariano venuti appresso a Sua Maestà dall’Imperio et in particolar da
Sassonia, i quali di più sariano potuti esser pronti e presenti.“ L i n h a r t o v á , M. (ed.):
Epistulae et acta 2, č. 160.
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Papežský stolec se ještě v průběhu jara 1608 rozhodl napomoci řešení
sporu mezi císařem Rudolfem a arcivévodou Matyášem i zcela samostatnou
diplomatickou akcí na vysoké úrovni – vyslal do střední Evropy zvláštního
legáta, kterým byl kardinál Giovanni Garcia Millini.22 Instrukce pro něj byla
vydána dne 12. května 1608.23 Kardinál Millini však již do probíhajících
jednání mezi oběma Habsburky nestačil žádným způsobem zasáhnout
– do Prahy dorazil až po uzavření libeňského míru v polovině července
1608.24 Při svém pražském pobytu se proto pokusil projednat jiné důležité
záležitosti, které znepokojovaly papežský stolec v Římě.25 Jednou z nich,
která nám poměrně podrobně umožňuje nahlédnout do kardinálovy
diplomatické taktiky, bylo nástupnictví po císaři Rudolfovi II. v říši. Tato
otázka zajímala papežskou diplomacii již nějakou dobu, avšak nikdy se
jí nepodařilo císaře přesvědčit k nějaké další aktivitě.26 Kardinál Millini
o nástupnictví jednal přímo s císařem, a to hned při své první audienci dne
12. července 1608. Zanechal o tomto jednání – i o použitých argumentech
– podrobné informace ve své relaci do Říma datované o dva dny později.
I Millini se pokusil přimět císaře ke krokům vedoucím k určení vlastního
nástupce v říši podobným způsobem, s jakým jsme se setkali již v případě
nuncia Caetaniho, tj. užitím kombinace zdůraznění užitků a nebezpečí,
které nastanou, resp. hrozí, pokud císař k volbě nástupce přistoupí, resp.
nepřistoupí. Řekl mu, že chybějící nástupce v říši představuje nebezpečí
pro katolické náboženství. Bude tak hrozit, že se vlády v Německu zmocní
protestanti, kteří myslí jen na svobodu vyznání a rozšíření nákazy hereze.
Navíc by mohli protestantští kurfiřti prosadit volbu protestanta místo něko
ho z Habsburků. Potom Millini neopomněl připomenout užitek, jenž může
nastat z případné volby nástupce, a kladl přitom důraz na zodpovědnost,
kterou císař má mít vůči církvi a Bohu. Císař prý nezíská žádnou slávu,
pokud kvůli jeho nerozhodnosti s jeho životem skončí i katolické nábo
ženství, celá říše i sláva rodů Habsburků. Jako rozvážný člověk a katolík by
měl zabezpečit nejen věci současné, ale i budoucí, a mít zodpovědnost vůči
samotnému Bohu. Mohl by jinak ztratit chválu, kterou si až dosud získal
svojí rozvážnou vládou, pokud by takto přispěl k zániku říše. Císař proto

22
O jeho misi roku 1608 viz L i n h a r t o v á , Milena: Jednání o příchod kardinála
Millina do Prahy. In: Jenšovský, B. – Mendl, B. (edd.): Sborník prací věnovaných Janu Bedři
chu Novákovi k šedesátým narozeninám. Praha 1932, s. 419–430; N i e d e r k o r n , Jan
Paul: Papst, Kaiser und Reich während der letzten Regierungsjahre Kaiser Rudolfs II. In: Koller,
A. (ed.): Die Aussenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605–1621).
Tübingen 2008, s. 83–99, zde s. 88–89.
23
G i o r d a n o , S.: Le istruzioni, Nr. 31.
24
L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 3/1, č. 51.
25
Milliniho diplomatická korespondence z roku 1608 in: L i n h a r t o v á , Milena
(ed.): Epistulae et acta Antonii Caetani. Pars III. Sectio 2. Pragae 1946.
26
N i e d e r k o r n , J. P.: Papst, Kaiser und Reich, s. 91–94.
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nemůže dát větší útěchu papeži, resp.celému křesťanstvu ani získat slávu
u Boha a zásluhu v tomto světě jinak než určením svého nástupce v říši.27
S rokem 1609 vyvstal před papežskou diplomacií další vážný problém,
který tentokrát ohrožoval katolické zájmy přímo v Čechách – již nějaký čas
avizovaný zemský sněm, na němž čeští nekatoličtí stavové hodlali konečně
prosadit své náboženské požadavky.28 Cíl nuncia Caetaniho byl prostý
– zabránit jim v tom. Jeho plán spočíval jednak ve snaze roznítit na začí
najícím sněmu neshody mezi jednotlivými frakcemi nekatolických stavů
prostřednictvím nečetných katolických zástupců a jednak v udržení vlivu
v Praze.29 Caetani však také zintenzivnil své působení na císaře Rudolfa II.,
který se v celé záležitosti jevil jako osoba klíčová. Uplatnit vliv na císařova
rozhodnutí však Caetani nemohl přímo – audience mu po celou sledova
nou dobu udělena nebyla a on sám o ni ani nežádal. Posílal proto císaři
buď přímo, nebo prostřednictvím svých spojenců u dvora různá písemná
stanoviska a memoranda. První z nich vypracoval hned na úvodní žádost
nekatolických stavů po zahájení sněmu, jak uvádí v depeši z 9. února.30
Začátkem března protestoval Caetani proti vyloučení pražského arcibis
kupa Karla z Lamberka z dalších konzultací, a několika cestami dokonce
proti smířlivému návrhu purkrabího Adama ze Šternberka, který vycházel
vstříc nekatolíkům.31 K dalším odmítnutím požadavků stavů a k pevnému,
neoblomnému postoji vůči nim císaře vyzýval a povzbuzoval v písemných
žádostech ještě několikrát, jak uvádí v depeších z 16. a 30. března.32 S na
léhavými intervencemi pak Caetani pokračoval se znovusvoláním sněmu,
který byl zahájen 27. května.33 Již několik dní předtím Caetani proti tomuto
císařovu rozhodnutí a proti jeho příslibu, že sněm nerozpustí, dokud se
otázka náboženství nevyřeší, písemně protestoval.34 Další výzvu císaři, aby
na požadavky nekatolíků nepřistupoval, zaslal prostřednictvím arcivévody
Leopolda též na konci května.35
Bohužel ve velké většině těchto případů nejsme přesně informováni
o argumentech, které při přesvědčování a utvrzování císaře Caetani použil.
Texty císaři předkládaných dokumentů ve svých depeších do Říma neposílal
nebo nezůstaly do dnešních dnů dochovány. Zdá se však, že Caetani opět
27
L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 3/1, č. 62.
28
Z četné literatury viz J a n á č e k , J.: Rudolf II., s. 435–448; V o r e l , P.: Velké
dějiny 7, s. 436–446; B a h l c k e , J.: Regionalismus, s. 343–360; H r e j s a , F.: Česká
konfese, s. 443–467. Nejnověji k otázce Majestátu viz J u s t , Jiří: 9. 7. 1609 – Rudolfův
Majestát. Světla a stíny náboženské svobody. Praha 2009.
29
Archivio Segreto Vaticano (dále jako ASV), Fondo Borghese, serie II, 160, f. 40r–41r;
68r–73v
30
ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 96r–99v.
31
ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 147r–150r.
32
ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 161r–164r, 189r–192r.
33
H r e j s a , F.: Česká konfese, s. 457–458.
34
ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 47r–49r, 60r–63r.
35
ASV, Fondo Borghese, serie II, 169, f. 73r–75r.
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pracoval s taktikou zdůraznění kombinace hrozeb a užitku, s jakou jsme
se setkali už výše. Naznačuje to depeše z 16. března, kde patrně použil
určité formulace z dopisu adresovaného císaři – přesvědčoval jej, že ustu
povat nekatolíkům v jejich požadavcích bude znamenat zkázu katolického
náboženství v celém Německu a že se v těchto věcech nelze řídit pouze
důvody ryze politickými, ale pravou horlivostí, jelikož se jedná o věc Boží.36
Mnohem zajímavější a důležitější je však jiná žádost adresovaná cí
saři, kterou Caetani napsal na protest proti znovusvolání zemského sněmu
na konci května 1609. Tento list (viz příloha), datovaný 22. května, se jako
jediný dochoval v originále a je uložen v Haus-, Hof- und Staatsarchivu
ve Vídni.37 Význam dokumentu podtrhuje i způsob, jakým byl předán
na císařském dvoře. Caetani o tom podrobně psal ve své již citované depeši
z 25. května 1609.38 Protože se k císaři nedostal osobně, nechal dokument
předat prostřednictvím svého sekretáře za přítomnosti tří svědků do rukou
lantkraběte Jiřího Ludvíka z Leuchtenberka, prezidenta tajné rady. Podle
vlastního sdělení v depeši se Caetani tímto poměrně neobvyklým způso
bem, který se jinak v jeho korespondenci neobjevuje, chtěl pojistit – jednak
proti případným mylným interpretacím obsahu vlastního dokumentu ze
strany nekatolíků a jednak pro uchování reputace a pověsti vlastní osoby
jako diplomatického zástupce papeže, hájícího důsledně katolické zájmy.39
V obsahu Caetani nejprve zhodnotil dosavadní vývoj situace a postoje
císaře k náboženským požadavkům nekatolíků, avšak vyjádřil znepokojení
nad vydáním císařského ediktu ke znovusvolání zemského sněmu. Potom
použil již zavedenou taktiku hrozeb a varoval císaře, že pokud ustoupí
požadavkům nekatolíků a vydá nějakou koncesi, která by přímo či ne
přímo znamenala újmu katolické církvi nebo církevním osobám a jejich
pravomocem, bude z pohledu svého úřadu považovat takovýto dokument
za neplatný, protože nebude v souladu s božským i kanonickým právem.

36
„(…) scrissi hieri una polisa a Sua Maestà dissuadendo il parere e disturbando la pratica,
per che questi interim veramente sono stati la ruina della religione in Alemagna e benché sian in
parte vere le sudette ragioni, è anco vero, che questa natione per l’ordinario brava molto et eseguisce
poco, né deveno simili affari guidarsi simplicemente con ragioni politiche ma con vero zelo essendo
causa di Dio, (…).“ – ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 161r–164r.
37
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (dále HHStA Wien), Rom, Korrespondenz 50, fol.
29r–v. Edice dokumentu viz příloha článku.
38
Viz pozn. 34.
39
„Così l’atto sarà fatto senza nessun pericolo di nocumento, ne resterà instrumento ad perpetuam
rei memoriam per non sapersi precisamente da una parte quel, che contenga, gl’heretici non diran
altro, e dall’altra per esserne uscito qualche raggio di fama con opinion anco di più i zelanti Cattolici
ne restaran sodisfatti e la riputation sarà conservata, per la qual più che per servitio del negotio mi
son indotto a farla, (…).“ – ASV, Fondo Borghese II, 169, f. 47r–49r.
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4. Závěr
Pokud bychom se tedy pokusili shrnout konkrétní metody prosazování
cílů papežské politiky ve střední Evropě, které uplatňovali v nejdůležitěj
ších záležitostech let 1608–1609 papežští diplomaté zde působící, bylo by
možné konstatovat, že se jednalo o kombinaci několika faktorů – autority
postavení obou diplomatů coby přímých zástupců papeže jakožto nejvyšší
hlavy katolické církve a současně vysokých církevních hodnostářů a dále
užití argumentace zdůrazňující možné hrozby i případné užitky pramenící
z akceptování, resp. neakceptování prosazovaných záměrů. Oslovené oso
by – ať už to byl arcivévoda Matyáš, nebo císař Rudolf II. – byly vybízeny
jakožto katolíci především k odpovědnosti vůči Bohu, církvi i vůči celému
rodu Habsburků.
Zcela jinou, ovšem do značné míry navazující otázkou je, nakolik
byly výše popsané argumenty v praxi účinné a nakolik se cíle papežské
politiky podařilo oběma hodnostářům, tedy nunciovi Caetanimu a legátovi
kardinálovi Millinimu, skutečně prosadit. To však nelze ani z diplomatické
korespondence obou diplomatů, ani na základě jiných pramenů zcela jed
noznačně určit. Nevíme totiž zcela přesně, nakolik a zda vůbec se oslovení
činitelé rozhodli k úkonům či jednáním, které papežští diplomaté navrho
vali, právě na základě jejich podnětů a argumentů. Zdá se však, že vlastní
přímé výsledky papežské diplomatické aktivity ve všech třech uvedených
záležitostech nebyly nijak oslnivé.
Ačkoliv nuncius Caetani začátkem května 1608 do Říma poněkud
nadneseně uvedl, že údajně s arcivévodou Matyášem dohodl, aby císaři
zůstaly Čechy,40 Matyáš přesto ústy Karla ze Žerotína na zasedání sněmu
26. května požadoval okamžitý odchod císaře do ústraní v Tyrolsku a své
přímé dosazení na český trůn.41 Kardinál Millini svoje návrhy na určení
císařova nástupce, které přednesl při audienci v červenci 1608, nepronesl
zrovna ve vhodný čas – Rudolf II. jen krátce předtím přišel o část zemí
a vnímal podobná slova velmi citlivě. Sám Millini ostatně v téže citované
depeši do Říma napsal, že císař již během jeho řeči několikrát učinil znamení
hlavou, že se mu předkládaná záležitost nelíbí, a pak dodal, že poslední
události jej spíše kloní k tomu stav neměnit.42 V zápase proti českým ne
katolickým stavům a jejich náboženským požadavkům na zemském sněmu
v roce 1609 sice nuncius Caetani občas dosáhl dílčího úspěchu, jako když
40
L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 2, č. 160. Podobně viz i pozdější depeše
z 20. května. L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 3/1, č. 1.
41
J a n á č e k , J.: Rudolf II., s. 423.
42
„Sua Maestà, mentre io parlava, fece doi o tre volte segno con la testa, che questa materia
non gli piaceva et havendo io finito di dire cominciò a parlare assai più piano, (…) che di questo
negotio se ne era parlato molte volte et che ultimamente Sua Maestà ne haveva hauto gran volontà
et che era quasi resoluta, ma che questo ultimo accidente lo haveva fatto restare sopra di se, (…).“
L i n h a r t o v á , M. (ed.): Epistulae et acta 3/2, č. 62.
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se mu například hned na začátku února patrně dařilo jistým způsobem
zasahovat do probíhajících jednání,43 celkově však jeho písemné intervence
vydání Majestátu nakonec přece jen nezabránily.
Příloha:
Praha, 22. květen 1609
Nuncius Antonio Caetani císaři Rudolfovi
HHStA Wien. Rom, Korrespondenz 50, f. 29r–29v
Sacra Ces[are]a Maestà
In dal primo giorno, che cominciorno in questo regno le conturbationi in
materia di religione, non ho lasciato mai con varii memoriali et polize et con tutti
quei mezi, che a me sono stati possibili, instare appresso V[ostra] M[aestà], acciò
non si pregiudicasse alla Santa Religione cattolica et che insieme la conscienza di
V[ostra] M[aestà] restasse illesa et candida d’ogni macchia, che per occasione di alcuna
permissione o concessione pretesa da questi stati, che si chiamano sub utraq[ue],
se le fusse potuta dare et ho trovata, lodato sia Dio, la M[aestà] V[ostra] nella sua
solita pietà così ferma et constante, che di nissun’altra cosa mi è restato di che più
dolermi, quanto che all ottima volontà di V[ostra] M[aestà] non venisse corrisposto
con l’obedienza, che conveniva per parte di sud[dit]i stati. Ma essendo uscito nuo
vamente in nome della M[aestà] V[ostra] un‘editto con l’intimatione della nuova
dieta, nel quale si contengono alcune clausule estorte da gl’istessi per quei mezi et
modi, che a ciascuno son pur troppo noti, le quali per non esser, come io tengo, per
certo state pesati o considerati né forse vedute da V[ostra] M[aestà] potrian toglier
molto all opinione dovuta al solito zelo mostrato in ogni altra occasione dalla persona
della M[aestà] V[ostra] conforme all antito instituto dela sua August[issi]ma Casa.
Per tanto acciò non si possa dir mai, ch’io, che mi trovo qua Ministro Apost[oli]co,
o tacendo consenta a quel, che non conviene o in altra maniera tralasci quel, che
può toccar al mio offitio, vengo per mezo di questa humilmente et con ogni debita
riverenza a notificar a V[ostra] M[aestà], che se per il pass[at]o fusse uscita, o forse
per l’avvenire fusse per uscir di mano di V[ostra] M[aestà] qualche concessione
o permissione, che direttamente o indirettamente portasse alcun pregiuditio alla S[an]
ta vera catt[oli]ca et apostol[i]ca religione romana o vero a persone ecclesiastiche
et lor giurisdittione, il che son ben certo, che non è stato, né potrebbe esser mai
consenso et di libera voglia della M[aestà] V[ostra]. Io da adesso per quel tempo et
sempre mi dichiaro in virtù del mio offitio haverla per nulla et invalida onde come
tale et contraria alla ragion divina et a sacri canoni, dico et affermo riverentamente
a V[ostra] M[aestà], ch’ella non ha potuto, né può, né deve farla in alcuna maniera
per l’avvenire si come per mezzo di questa humilissimamente la supplica et con
ogni debito affetto di osservanza innanzi di Dio et di V[ostra] M[aestà] mene pro
testo solennemente et in ogni miglior modo. Et a V[ostra] M[aestà] bacio per fine
humilissimamente le mani. Di Praga li 22. Maggio 1609
Humiliss[imm]o et devotiss[imm]o servo A[ntonio] Arciv[escov]o di Capua

43

H r e j s a , F.: Česká konfese, s. 448; ASV, Fondo Borghese, serie II, 160, f. 96r–99v.
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Zur Frage der Taktik bei der Durchsetzung der Ziele
der päpstlichen Dipomaten in Böhmen bei den Verhandlungen
von 1608/1609
Einblicke in die Kunst der neuzeitlichen diplomatischen Kommu
nikation
Die päpstlichen Diplomaten, die gegen Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhun
derts beim Kaiserhof in Prag wirkten, stellten nicht nur eine wichtige Informationsquelle
für das Staatssekretariat in Rom dar, sondern sie waren gleichzeitig auch Personen mit be
trächtlichem Einfluss auf die Regelung religiöser Fragen in ganz Mitteleuropa. Dieser Einfluss
unterlag jedoch in seiner Intensität ziemlich grossen Schwankungen und hing nicht nur von
den Qualitäten des jeweiligen Diplomaten, sondern ebenso von einer Reihe weiterer Faktoren
ab. Es bleibt daher eine interessante Frage, mit welchen konkreten Argumenten bzw. mit Hilfe
welcher Art von Taktik die päpstlichen Diplomaten versuchten, ihren Einfluss durchzusetzen.
Die Depeschen der Nuntiatur vermögen uns allgemein über die Details der gewählten Taktik
und Kommunikationsformen nur wenig Auskunft zu geben. Eine Ausnahme stellt aber die
Korrespondenz bezüglich gewisser grundsätzlicher Probleme dar, mit denen sich die päpst
liche Diplomatie in Mitteleuropa 1608/1609 konfrontiert sah, und zwar konkret mit dem
Zwist zwischen Kaiser Rudolf II. und seinem Bruder Matthias, mit der Nachfolgefrage im
Römischen Reich und mit dem Bestreben der böhmischen Nicht-Katholiken um Erlangung
von religiösen Freiheiten. Bei der Durchsetzung der Ziele der päpstlichen Politik kam in
der diplomatischen Kommunikation bezüglich dieser Problemkreise eine Kombination von
mehreren Faktoren zum Zug. Zum einen wirkte die Autorität der päpstlichen Diplomaten
als direkte Vertreter des Papstes, der als Oberhaupt der katholischen Kirche anerkannt war,
aber gleichzeitig auch als hochgestellte kirchliche Würdenträger. Zum anderen kam es aber
auch zum Einsatz einer Argumentationsweise, die allfällige Vorteile, aber auch mögliche
Gefahren betonte, die aus der Akzeptierung bzw. Nicht-Akzeptierung der von der Kurie
angestrebten Ziele herrühren mochten. Die angesprochenen Personen – gleichwohl, ob es
sich um Erzherzog Matthias oder um Kaiser Rudolf II. handelte – wurden als Katholiken
vor allem an ihre Verantwortung vor Gott, der Kirche und dem ganzen Geschlecht der
Habsburger erinnert. Trotzdem führten die Aktivitäten der päpstlichen Diplomatie in keinem
einzigen untersuchten Fall zu dauerhaften Ergebnissen, die im Einklang mit den päpstlichen
Zielen gestanden hätten.
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Petr Jelínek
Klášterní nemocnice řádu milosrdných bratří
v Brně a její knihy nemocných (1748–1780)

The Monastic Hospital of the Brothers of Mercy in Brno and Its Books of Patients
(1748–1780)
The monastery and hospital of the Brothers of Mercy in Brno was founded in 1747
by the Count of Dietrichstein. The plans of the building and probably also of the
monastic church of St. Leopold were made by F.A. Grim. Of good quality and free
of charge, the medical care offered to male patients without reference to confession
and origin was made possible, beside other factors, by the introduction of a detailed
administrative system – the books of patients. The quantitative analysis of the years
1748-1780 shows that the average mortality of the Brno hospital reached 11.6 % with
total admission of 10 499 patients. A random sample of 541 patients (5,2 %) focused
on the diagnoses of the diseases, duration of hospitalization, age structure, countries of
origin and on the analysis of patient’s occupations as indicators of social background.
Key words: Brothers of Mercy, nursing history, Brno hospital, mortality and lethality
in 18th century, quantitative analysis of the books of patients

Klášter milosrdných bratří1 v Brně byl založen v den sv. Leopolda
15. listopadu 1747 hrabětem Janem Křtitelem Leopoldem z Dietrichsteinu
1
K dějinám řádu milosrdných bratří sv. Jana z Boha: R u s s o t t o , Gabriele: San
Giovanni di Dio e il suo Ordine Ospedaliero. Roma 1969 (2 svazky) (francouzský překlad
1982, anglický překlad 1992); C r u s e t , José: Das heilige Abenteuer des Johannes von Gott.
Graz – Wien – Köln 1967; H ö r i n g , Alphons – K n o p p , Rudolf – S a j o v i t z ,
Meinhard: Die Geschichte des Ordens in Mitteleuropa. München 2000; S a j o v i t z , Meinhard:
Festschrift 1995 zum 500. Geburtstag des Ordensgründers der Barmherzigen Brüder, des heiligen
Johannes von Gott (1495–1550). Wien 1995; L ä u f e r , Friedrich: Die Barmherzigen Brüder. Ein Buch über Entstehen, Werden und Wirken des Ordens der Barmherzigen Brüder.
Wien 1931; P o l e d n i k , Heinz: Die Barmherzigen Brüder in Österreich 1918–1977. Wien
1977; S o b e l , Joannes de Deo: Geschichte und Festschrift der österr.-böhm. Ordens-Provinz
der Barmherzigen Brüder. Wien 1892; S t r o h m a y e r , Hermenegild: Der Hospitalorden
des Hl. Johannes von Gott. Barmherzige Brüder. Regensburg 1978; S v o b o d n ý , Petr –
H l a v á č k o v á , Ludmila: Dějiny lékařství v českých zemích. Praha 2004; W a t z k a ,
Carlos: Vom Hospital zum Krankenhaus. Zum Umgang mit psychisch und somatisch Kranken
im frühneuzeitlichen Europa. Köln – Weimar – Wien 2005; t ý ž : Arme, Kranke, Verrückte.
Hospitäler und Krankenhäuser in der Steiermark vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und
ihre Bedeutung für den Umgang mit psychisch Kranken. Graz 2007; B o g a r , Benedikt:
Milosrdní bratři. Praha 1934; W a t z k a , Carlos – J e l í n e k , Petr: Krankenhäuser in
Mitteleuropa vor der Aufklärung. Das Beispiel des Ordenshospitals der Barmherzigen Brüder
in Feldsberg/Valtice und seiner Patienten 1630–1660. Medizinhistorisches Journal, Band 44,
Heft 3–4, 2009, s. 235–273; J e t t e r , Dieter: Das europäische Hospital. Von der Spätantike
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„na pomoc a útěchu chudým, opuštěným nemocným“.2 Jednou z rozhodujících
pohnutek pro založení konventu mohly být (vedle tehdy obvyklých ideálů
křesťanské dobročinnosti) velmi úzké příbuzenské vztahy mezi knížecími
domy Dietrichsteinů a Liechtensteinů. Kníže Karel Eusebius z Liechtensteinu (1611–1684), syn zakladatele valtického konventu, se v roce
1644 oženil s kněžnou Johanou Beatricí z Dietrichsteinu na Mikulově
(1625–1676). Její matka Anna Maria z Liechtensteinu (1597–1640) byla
sestrou Karla Eusebia. Dále je zajímavé, že hraběnka Anna Francisca Leslie
(1621–1685), zakladatelka konventu milosrdných bratří v Novém Městě
nad Metují ve východních Čechách (založeného teprve z její pozůstalosti
v roce 1692), rozená z Dietrichsteinu, byla starší sestrou Johany Beatrice.
Charitativní angažmá příslušníků rodů Dietrichsteinu a Leslie se projevovalo i patronátem lůžek v klášterní nemocnici ve Štýrském Hradci.3 Těmto
úzkým příbuzenským vztahům vysoké šlechty lze přiřadit významnou roli
při zakládání konventů a nemocnic milosrdných bratří ve Valticích, Novém
Městě nad Metují, Prostějově a Brně.
Vliv katolických špitálních řádů na vznik a organizaci nemocniční
struktury v novověku byl překvapivě velmi významný. Právě „Hospitálnímu řádu svatého Jana z Boha“ (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo),
zvanému v českých zemích „milosrdní bratři“, je nutno připsat důležitou
roli, ať už co se týče kvantitativního či kvalitativního rozsahu. Juan Ciudad
(1495–1550), zvaný „Juan de Dios“ (odtud jméno řádu), založil roku 1540
v jihošpanělské Granadě toto zpočátku duchovní sdružení (roku 1586 bylo
papežem Sixtem V. povýšeno na řád) a vyvinul tehdy revoluční koncept
specializace na péči a terapii4 akutně nemocných. Efektivní organizační
struktura a nesporné terapeutické úspěchy vyústily v založení více než 280
nemocnic skoro ve všech katolických zemích Evropy, stejně jako v mnoha
bis 1800. Köln 1986. K dějinám řádu v českých zemích: H e l d , Johann: Kurze Geschichte der
Heilanstalt der Barmherzigen Brüder in Prag. Nebst Rückblicken auf Entstehung, Verbreitung
und Schicksale dieses Ordens überhaupt. Prag 1823; S v o b o d n ý , Petr – H l a v á č k o v á , Ludmila: Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999; t i t í ž : Dějiny lékařství v českých
zemích. Praha 2004; V a r g o v á , Lenka – H o r á č k o v á , Ladislava – M e n š í k o v á , Miroslava: Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století. Brno 2010.
2
„Zu Hilf und Trost armen verlassenen Kranken.“ Moravský zemský archiv v Brně (dále
MZA), E 45 Milosrdní bratři v Brně, karton 54, f. 13r.
3
Viz záznamy v protokolech nemocných in: W a t z k a , C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 214.
4
Srov. W a t z k a , C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, zvl. s. 129–137; S t r o h m a y e r , Hermenegild: Krankenpflegeschulen im Hospitalorden des hl. Johannes von Gott. München
1986, s. 9–88; S k o p e c , Manfred: Pioniere des Krankenhauswesens. Johannes von Gott
und der Hospitalorden der Barmherzigen Brüder. In: Langthaler, F. (Hg.): Festschrift 1995
zum 500. Geburtstag des Ordensgründers der Barmherzigen Brüder, des heiligen Johannes
von Gott (1495–1550). [Wien 1995], s. 36–41; H o r n , Sonia: „…damit sy in ain rechte
erfahrenheit der practighen kummen.“ Der praktische Unterricht für akademische Ärzte vor
den Reformen durch van Swieten. In: Grössing, H. – Horn, S. – Aigner, Th. (Hgg.): Wiener
Gespräche zur Sozialgeschichte der Medizin 1994. Wien 1996, s. 75–96.
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zámořských dominiích (zvláště španělských).5 Sekularizací téměř veškerých
těchto zařízení od Velké francouzské revoluce až do roku 1870 (výjimku
tvořila právě habsburská monarchie s 25 řádovými nemocnicemi ze 30
založených) došlo k úplnému potlačení veřejného i vědeckého vnímání přínosu řádu milosrdných bratří pro vznik moderního nemocničního systému.
Před příchodem milosrdných bratří existovala v Brně postupně celá
řada menších sociálně-zdravotnických zařízení. Konkrétně se jednalo
na Starém Brně o špitály sv. Ducha, resp. sv. Jana Křtitele (1243–1645),
klášterní špitál augustiniánek (1240–?), kapli malomocných (1293–1343),
která se stala základem pro městský špitál, vojenský lazaret sv. Štěpána
(1343–1783), dětský špitál u sv. Jakuba (1495–?) a špitál u cisterciáckého
kláštera Králové (1331–1783).6 Od roku 1749 existovala v Brně-Štýřicích
(stejně jako ve větších městech rakouské monarchie od konce 17., resp.
počátku 18. století) analogicky k zařízení milosrdných bratří pro muže také
„ženská nemocnice“, která byla vedena řádem sv. Alžběty (alžbětinkami)
cášské kongregace.7
V případě Brna se jednalo o druhé působiště řádu milosrdných bratří na území tehdejší Moravy (po nemocnici v Prostějově založené v roce
1740).8 Mecenáš, hrabě z Dietrichsteinu, koupil pro potřeby řádu starší tzv.
Winkelsbergův (psáno také Winkler-Bergerův) dům (resp. statek) s velkou zahradou na jižním předměstí Brna (katastrální území Štýřice) u tzv.
Dlouhého mostu přes řeku Svratku na tehdejší Václavské, dnes Vídeňské
ulici a zajistil provoz částkou 4 000 zlatých.9 Jako protislužbu požadoval
hrabě z Dietrichsteinu od členů řádu „…zahrnout celý knížecí  10 Dietrichsteinský dům do svých modliteb a činěných dobrých skutků, zvláště ale učinit
5
Srov. S t r o h m a y e r , H.: Hospitalorden, s. 173; R u s s o t t o , G.: San Giovanni di Dio, sv. 1, s. 461–480.
6
Srov. V a r g o v á , L. – H o r á č k o v á , L. – M e n š í k o v á , M.:
Zdravotní péče o brněnské obyvatele, s. 13.
7
Nemocnice tohoto typu pro akutní ošetření nemocných žen byly etablovány v habsburských zemích od roku 1690 ve Štýrském Hradci, od roku 1709 ve Vídni, od roku 1710
v Celovci, od roku 1719 v Praze, od roku 1736 ve Vratislavi a od roku 1745 v Linci. Srov.
P e t e r s , Christa: Hospitäler der Barmherzigen Brüder des Johannes von Gott und der Elisabethinerinnen zwischen Rhein und Wesel (1600–1900). Köln (med. disertace) 1994, s. 91;
F o l t ý n , Dušan a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005, s. 222.
8
Mateřský konvent německé řádové provincie milosrdných bratří ve Valticích, založený
1605, se tehdy nacházel na území Dolního Rakouska. Roku 1620 byl založen řádový konvent
s nemocnicí v Praze „Na Františku“.
9
V nadační smlouvě existuje klauzule, že hrabě může sumu zajistit z příjmů ze svých moravských statků. MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, karton 54, f. 13v. Srov. také G e j d o š ,
Pavel: Nemocnice Milosrdných bratří Brno – 260 let: 1747–2007. Brno 2007. Ke stavebnímu
vývoji brněnského konventu milosrdných bratří také S o b e l , J.: Geschichte, s. 149–153.
10
Zde jmenovaný Jan Leopold z Dietrichsteinu byl sice pouze hrabětem, ale zato členem
mikulovské knížecí linie Dietrichsteinů (Dietrichstein zu Nikolsburg) a mladším bratrem
knížete Karla Maximiliána (podle prof. J. Kroupy), nikoliv, jak se autor této studie mylně
domníval, členem linie Dietrichstein auf Weichselstädt. Tehdejším nejprominentnějším představitelem mikulovské linie byl kníže Andreas Jakob z Dietrichsteinu, arcibiskup solnohradský
(1689–1753).
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memento po všechny pondělky za živé a odumřelé dobrodince čtenou svatou mší
na věčné časy“.11 Mimo to měla nemocnice milosrdných bratří rezervovat
pro dietrichsteinské služebnictvo také „na věčné časy“ čtyři lůžka.12 Řád
(resp. provinciál tehdejší německé řádové provincie „Archanděla Michaela“
Michal Švanda) vyslal do Brna kněze Leodegarda Fuchse z Prahy (jako
„vicariuse“ ) a Kolomana Kockela (psán také jako Colomanus Kokell)
ohledně převzetí darovaného domu.13 Očividně padlo již na počátku
principiální rozhodnutí ohledně novostavby kláštera a nemocnice, označované jako „rezidence chudých a hospitál S: Leopoldum“,14 jejichž stavební
plány vypracoval (podle pokynů bratra Kockela15) František Antonín Grim
(1710–1784), syn známého brněnského architekta Mořice Grima (1669–
1757). Relativně brzy bylo jasno, že plánovaný objekt je příliš velký pro
darovaný pozemek. Na návrh bratra Kockela vyřešil hrabě z Dietrichsteinu
tento problém koupí sousedního pozemku, tzv. Tallamakrského hostince,
patřícího jezuitskému řádu. K hostinci patřilo i výčepní právo, které tímto
přešlo na řád milosrdných bratří.
Základní kámen byl položen teprve 3. května 1749, přičemž moravské
stavy se podílely darem sta tisíce cihel a brněnský magistrát čtyřiceti tisíci
cihlami. Přesto došlo k další řadě zdržení a až v roce 1753 mohla být pod
vedením Caesaria Kolíčka (převor od roku 1751) zahájena stavba kláštera.
Nejprve bylo postaveno pravé jižní křídlo komplexu v Polní ulici s lékárnou
(vyzdobenou pozoruhodnými freskami řádového chovance, vídeňského
akademického malíře Johanna Ignaze Cymbala16), situovanou v přízemí,
a s konventem, který se nacházel v obou poschodích. Později postavené
levé, severní nemocniční křídlo podél řeky Svratky mělo v přední části
dvě poschodí. Zadní část tvořil přízemní, zato přes dvě poschodí vysoký
nemocniční sál pro všeobecnou třídu, který byl otevřen 7. října 1759. Druhá třída pacientů byla situována do zadního pokoje s neznámým počtem
lůžek. Obě křídla byla ve východní, zadní části objektu ponejprv spojena
starou hospodářskou budovou bývalého statku; zde byly zřízeny jídelna,
kuchyně a sklad.

11
„…fir das geßambter fürstliche dietrichsteinische Hauß in Ihren Gebett undt übenten gutten
Werken eingedank zu sein, beßonders aber in den alle Montags fir lebendige undt abgestorgene
Gutthäter geleßen werdende heyl. Mesß zu ewigen zeitten ein Memento zu machen.“ MZA, E 45
Milosrdní bratři v Brně, karton 54, f. 13v.
12
Podle Bogara ( B o g a r , B.: Milosrdní bratři, s. 274) byla výše jmenovaná nadace
4 000 zlatých určena pro tato čtyři lůžka.
13
B o g a r , B.: Milosrdní bratři, s. 274.
14
Viz např. žádost vikáře Leodegarda Fuchse zemskému výboru o prominutí daní. MZA,
E 45 Milosrdní bratři v Brně, 8. 6. 1750, karton 54, B/1 – Gründung des Klosters, s. 26.
15
B o g a r , B.: Milosrdní bratři, s. 274; K r o u p a , Jiří: František Antonín Grimm
– architekt XVIII. století. Brno – Kroměříž 1982, s. 21.
16
Psaný také Zimbal. S l a v í č e k , Lubomír: Poznámky k životu a dílu Johanna
Cimbala. Umění 27, 1978, s. 159–165.
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Teprve 12. září 1768 byl pod převorem Sabianem Wessenbergem
položen základní kámen konventního kostela sv. Leopolda. Provedení
stavby bylo svěřeno brněnskému staviteli Bartolomäu Zindtnerovi, „pravděpodobně podle plánů Františka Grima“,17 malba fresek byla svěřena Josefu
Sternovi (1716–1775), dvornímu malíři Dietrichsteinů, původem z Brna.
Za pomoci dalších darů (největší sumu 2 000 zlatých věnoval hrabě Karel
Hrzán z Harasova) mohl být kostel 3. května 1777 za převora Verekunda
Faltise (psán také Verecundus Fattus) slavnostně otevřen. V roce 1804 bylo
(za převora Alfonse Pfannkuchena – psán také Alphonsus Pfankuchen)
nemocniční křídlo rozšířeno o další poschodí a do roku 1831 (za převora
Narcise Nietscheho) byl také bývalý kuchyňský trakt zvýšen o dvě poschodí.
V roce 1865 byla uzavřena smlouva mezi Moravským zemským výborem
a konventem, podle které se klášterní nemocnice stala veřejnoprávní pobočkou brněnské Zemské nemocnice s kapacitou 160 lůžek. Mezi lety 1876
a 1898 byla tato smlouva pozměněna, nemocnice byla zavázána k příjmu
psychicky nemocných v počtu pouze 50 osob. Příjem nemocných se ale
postupně zvyšoval, až opět dosáhl kapacity 160 lůžek. Další přestavby
následovaly mezi lety 1895–1899, ale teprve po první světové válce došlo
k rozsáhlé modernizaci objektu.
Význam řádového působiště v Brně by bylo možné relativně přesně
určit podle počtu lůžek a/nebo přítomného personálu (duchovního i světského) v jednotlivých letech. Protože se inventární listiny pro sledované
období nedochovaly, nabízí se možnost určit počet lůžek, resp. jejich
vytížení, podle knih nemocných, do nichž byl podle řádových stanov přijímající šatnář („Guardarob“, „Kleiderwarter“  ) povinen zaznamenat i číslo
lůžka. Tyto záznamy uvádějí mezi lety 1748–1780 stabilně 24 lůžek. Čísla
lůžek 25–36 jsou uváděna velmi sporadicky (pouze mezi lety 1771–1772
a 1779–1780), byla obsazována příslušníky všech vrstev a data výskytu
dovolují závěr, že se jednalo o krátkodobé „úložné prostory“ pro nemocné.
Ohledně početního stavu personálu se data bohužel dochovala kompletně
pouze pro konvent v Linci, kde působilo mezi lety 1757–1781/2 osm až
patnáct bratří,18 a částečně pro konvent ve Štýrském Hradci, kde mezi lety
1740–1750 působilo 27 bratří (z toho dva neaktivní) a osm příslušníků
světského stavu.19 Jedním z důvodů, proč se (zatím) nepodařilo nalézt
stavy ošetřujícího personálu v působištích řádu na území dnešní Moravy,
by mohl být fakt, že zatímco v Rakousku byly veškeré archiválie ponechány
řádovým domům, v bývalém Československu byla tato akta státem centrálně
archivována. Je ale možné určit počet přítomných nepřímo, a sice podle
17
B o g a r , B.: Milosrdní bratři, s. 276.
18
W a t z k a , Carlos: Die Barmherzigen Brüder als Träger von Krankenhäusern in der
Frühen Neuzeit – das Beispiel des Hospitals in Linz und seiner Patienten in der Zeit bis ca. 1780.
Medizin in Geschichte und Gesellschaft 27, 2008, s. 85.
19
W a t z k a , C.: Arme, Kranke, Verrückte, s. 192.
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počtu zesnulých bratří v jednotlivých lokalitách. Podle prostějovského
nekrologia obnáší počet členů řádu zesnulých v Brně mezi lety 1725–1951
přesně 111 bratří.20 Od těchto údajů je nutno odečíst první dva a poslední
dva řádové příslušníky,21 protože brněnský konvent v té době ještě, resp.
již, neexistoval. Ve sledovaném období (1748–1780) zemřelo v Brně
pouze 18 řádových bratří, z toho čtyři kněží. Logické porovnání s nejbližší
řádovou nemocnicí v téměř desetkrát menším Prostějově s 28 zesnulými
bratry22 ve stejném období dovoluje vyslovit závěr, že řádové působiště
v Brně disponovalo přinejmenším v počátečním období relativně nízkým
personálním stavem. Konventy v jiných městech vykazují ve sledovaném
období podstatně vyšší počet zesnulých příslušníků řádu: V Praze zemřelo
87 bratří, ve Vídni 162 bratří a ve Valticích, centrále tehdejší německé
řádové provincie, pouze 37 bratří.23 S ohledem na to musí být řádová
činnost v moravské metropoli označena spíše jako skromná. Je ale nutno
poznamenat, že rotace příslušníků řádu v jednotlivých konventech byla
velmi vysoká – například první brněnský převor Leodegard Fuchs zemřel
v roce 1776 v Budíně, Alfons Pffankuchen 1823 v Temešváru.
Knihy nemocných brněnské nemocnice řádu milosrdných bratří
(1748–1780)
Jedním ze stěžejních bodů řádové koncepce péče o nemocné byl
právě vznik obsáhlého administrativního systému – knih nemocných,
vedle např. každodenních lékařských vizit, školení ošetřujícího personálu
lékařem, systému „jednomu pacientovi jednu postel“, vzniku prvních staničních oddělení a zavedení hygienických opatření.24 Již v konstitucích řádu
z let 1718–1757 se objevuje ustanovení: „Poté co je [nově přijatý] nemocný
v posteli, přijde bratr šatnář a zapíše do k tomu účelu vedené knihy přesně jméno,
příjmení, rodnou zemi, stáří a povolání, stejně jako jeho šatstvo a všechno, co
ještě s sebou [do špitálu] přinesl […]. A později se napíše na okraj jmenované
knihy ten den, kdy špitál opustil nebo kdy zemřel.“  25
20
Pokud některý z bratrů jednoho konventu zemřel jinde nebo se ve stáří vrátil do svého
rodiště, existuje vždy vedle místa úmrtí patřičný záznam o „mateřském“ klášteru. Přesto ale
chybí záznamy např. o Caesariovi Kolíčkovi a Sabianu Wessenbergovi.
21
Konkrétně se jedná o Norberta Locka (zesnulého 1. 11. 1725), Severa Mannera
(20. 6. 1742), provinciála a metropolitního převora pražského Coelestýna Šuleho (2. 5. 1951)
a Godharda Zbraslavského (19. 8. 1951).
22
MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 14, s. 2–366; doslovný opis in: MZA,
E 79 Milosrdní bratři ve Valticích, inv. č. 16, s. 2–366.
23
Tamtéž.
24
Označení německého originálu „Krankenprotokolle“ je z dnešního pohledu velmi zavádějící, protože se jednoznačně nejedná o nemocniční kartu pacienta ani o popis průběhu
jeho nemoci.
25
„[…] nachdem der [neu aufgenommene] Kranke im Bett ist, der Bruder Kleiderwärter
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Z těchto předpisů jasně vyplývá, že služebně nejvyšší osoba pro
péči a ošetřování nemocných, „Infirmiero“ („Kranckenwarter“, „ošetřovatel
nemocných“  ), nebyla pověřena vedením těchto administrativních zápisů.
Důvodem pro vznik této obsáhlé agendy by mohly být eventuální nároky
pozůstalých v případě úmrtí pacienta, což dokazují až puntičkářské zápisy
o kvalitě šatstva, resp. přinesených věcí. Brněnské knihy nemocných tvoří
ucelenou posloupnou řadu zápisů z doby od 5. listopadu 1748 do 31. prosince 1900 (výjimkou je jediný chybějící svazek z let 1821–1828), byly
psány výlučně německy, pouze v nich obsažené řádové vizitace byly zapsány latinsky. Počet zápisů na jednu stránku se pohybuje mezi 7–8 v roce
1748 a 10–11 v roce 1780. Na rozdíl od ostatních studií bylo možné díky
zlepšení čitelnosti písma a úplnosti záznamů snížit odpovídající položku
„nečitelné“ na minimum.
Prostým porovnáním záznamů ve valtických knihách nemocných, které
byly prováděny průběžně od roku 1630,26 Štýrského Hradce (1683–1711),
Lince (1757–1767), záznamů z brněnské nemocnice (od roku 1748) a rozpracovaných analýz řádových působišť v Prostějově a Bratislavě lze dokázat,
že struktura řádové administrace mezi lety 1630–1780 zůstala v podstatě
identická; jen čitelnost písma doznala v pozdějších letech jednoznačně
pozitivního obratu. Pro srovnání uveďme příklad ze srpna 1760:27
No: 15
Am14tenAugust
gesundhin
aus

Am 4 dito [dh. August 1760]
Andreas Koschina ein Leinweberge=
sell, gebürtig von Nepomuck aus Böhmin
alt 18 Jahr, Vatt[er] Wenceslaus todt, die Mut[ter]
Elisabetha lebend, ohne geld, Mittl[ere] Klg [Kleidung]
der zustandt Destructio Stomachi. Cathol[isch]

kommen wird, und in ein hierfür angelegtes Buch genau den Namen, Zunamen, Vaterland, Alter und
Beruf verzeichnet, sowie alle seine Kleider und was er sonst noch mit sich [ins Hospital] gebracht
hat […]. Und später schreibt man an den Rand des besagten Buches den Tag an dem er aus dem
Hospital aufgebrochen ist oder an dem er verstorben ist.“ Constitutioni della Congregatione del devoto
Giovanni di Dio‘Italia. Manuskript v archivu generální kurie milosrdných bratří v Římě, s. 70
[překlad C. Watzka]. Obsahově identická jsou ustanovení v pozdějších, tištěných konstitucích:
Srov. Religione del divoto Giovanni di Dio (ed.): Regola di S[an]to Agostino con l’espositione di
Ugone da S. Vittore. Et constitutioni della religione del Divoto Giovanni di Dio. Roma 1617,
s. 97; Religione del S. Giovanni di Dio (ed.): Regola del S. P. Agostino e Constitutioni della
Religione di S. Giovanni di Dio. Roma 1718, s. 101.
26
W a t z k a , C. – J e l í n e k , P.: Krankenhäuser in Mitteleuropa (1630–1660);
J e l í n e k , Petr: Klášterní nemocnice řádu Milosrdných bratří ve Valticích a její knihy nemocných (1661–1780). ČMM 128, 2009, s. 47–81.
27
MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 122, pozice 248v/2.
Č: 15
14. srpna
zdráv ven

4 dito [tj. srpen 1760] Andreas Koschina tkalcovský tovaryš, rodilý z Nepomuku
v Čechách, stár 18 let, otec Wenceslaus mrtev, matka Elisabetha žijící, bez peněz,
střední šaty, stav zkažený žaludek, katolický
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1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771

13
17
13
12
16
16
20
16
12
22
13
16
20
17
11
19
24
22
20
27
27
26
33

1
0
1
2
3
1
4
1
0
2
2
2
0
6
2
4
3
3
0
1
1
2
7

Leden

13
16
9
10
16
13
13
12
10
15
17
15
18
18
11
9
18
22
23
24
30
29
29

Únor

2
2
3
2
2
0
4
2
3
3
1
4
3
7
2
1
3
3
5
2
6
5
3

14
15
23
6
16
13
17
16
25
24
18
13
17
20
22
15
19
16
26
29
27
20
32

1
1
5
0
1
2
6
1
2
4
2
1
3
4
6
0
2
2
3
3
4
3
4

Březen

20
27
6
15
11
19
12
17
17
19
16
18
22
32
24
17
28
29
21
26
32
21
42

8
4
1
2
0
2
2
4
3
3
3
3
4
6
1
1
1
3
2
4
6
1
4

Duben
18
16
17
16
16
16
10
22
19
36
18
16
21
26
27
27
22
19
30
31
27
27
59

0
1
2
2
3
2
1
0
0
6
5
2
1
7
4
4
2
4
3
3
4
5
3

Květen
22
28
13
15
17
16
14
13
24
22
16
17
14
20
25
18
22
19
22
27
26
21
37

1
6
1
2
0
3
2
3
1
1
0
0
5
1
3
4
1
3
2
1
2
2
3

Červen
14
20
14
14
12
11
14
16
17
23
13
18
24
13
14
29
10
30
24
29
25
32
42

2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
2
3
3
1
1
2
0
3
2
1
4
4
4

Červenec
32
27
23
23
19
12
21
19
30
19
24
20
22
23
31
35
23
21
30
29
27
45
56

Srpen

Absolutní čísla

0
2
0
1
0
1
1
1
1
2
5
1
2
4
3
4
0
2
1
3
3
3
5

25
24
28
22
19
16
17
23
17
25
13
18
26
26
29
27
28
27
32
27
29
50
51

Září
1
0
2
2
2
0
1
0
5
4
1
4
3
1
2
0
1
1
4
2
3
3
4

19
27
18
21
15
15
12
25
19
14
13
14
17
20
35
24
35
28
34
33
28
42
65

5
3
1
3
2
1
1
3
2
1
2
2
0
2
2
1
7
0
2
4
3
4
11

Říjen

Tabulka 1: přijatí / zesnulí pacienti Brno 1748–1780
Listopad
19 1
20 1
17 2
17 3
20 3
9 1
10 1
13 1
13 2
11 0
18 1
13 2
15 3
16 2
13 1
19 4
23 2
22 4
20 4
43 4
25 6
24 2
31 2
47 8

Prosinec
17
3
16
3
13
2
11
0
9
3
17
3
15
1
17
2
15
3
17
5
20
7
16
1
19
3
13
1
15
4
14
2
23
4
16
2
19
3
22
5
35
4
20
5
30
3
45
3

Celkem Mortalita
36
4
11,1%
226 25
11,1%
247 24
9,7%
192 20
10,4%
183 23
12,6%
183 19
10,4%
172 15
8,7%
180 25
13,9%
207 21
10,1%
218 23
10,6%
257 35
13,6%
190 26
13,7%
199 28
14,1%
230 27
11,7%
243 44
18,1%
262 32
12,2%
266 27
10,2%
267 26
9,7%
272 31
11,4%
327 33
10,1%
342 34
9,9%
322 43
13,4%
374 37
9,9%
538 59
11,0%
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Leden
55 6
32 5
38 3
19 3
39 4
33 5
36 4
38 10
30 1
752 89

Únor
65 13
29
7
23
2
30
4
44
4
41
4
39
6
43
5
34
4
738 117

Březen
61
8
34
5
32
5
48
7
38
3
32
1
32
5
55
9
42
8
817 111

Duben
69
9
38
7
36
2
28
5
44
7
46
9
44
6
43 11
36
7
875 131

Květen
68 10
43
8
41
3
40
4
57
5
51
3
46
3
44
4
34
2
960 106

Červen
63 8
35 2
40 4
38 4
48 1
27 0
29 1
49 4
29 2
826 73

Červenec
Srpen
54
7
50 5
56
8
50 6
49
1
68 8
39
3
76 9
40
1
61 3
30
1
53 5
52
7
51 5
38
3
43 4
27
4
30 3
843 76 1093 93

Září
55 8
49 8
51 5
85 8
74 1
53 4
48 4
36 7
27 7
1077 98

Říjen
42 10
48 5
42 5
56 12
61 6
41 2
44 7
33 6
29 0
969 115

Listopad
38 9
36 4
36 4
47 3
42 2
28 0
42 8
28 5
21 3
796 98

Prosinec
38
6
30
6
36
7
39
1
34
3
36
4
40
6
22
4
24
2
753 111

Celkem Mortalita
658 99
15,0%
480 71
14,8%
492 49
10,0%
545 63
11,6%
582 40
6,9%
471 38
8,1%
503 62
12,3%
472 72
15,3%
363 43
11,8%
10499 1218
11,6%
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1773
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1775
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1777
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V brněnské nemocnici stejně jako v jiných působištích řádu nebylo
pohlaví pacienta zvlášť dokumentováno, protože milosrdní bratři přijímali
z důvodu tehdejšího pojmu „klášterní disciplíny“ stacionárně výhradně
nemocné muže.
Ve snaze získat data srovnatelná s již shora uvedenými analýzami byly
brněnské knihy nemocných č. 122–124, obsahující data z let 1748–1780,
podrobeny detailnímu rozboru. V tomto období bylo v brněnské nemocnici přijato celkem 10 499 pacientů, z nichž 1 218 zemřelo – to odpovídá průměrně 326,4 přijatým a 37,9 zesnulým osobám ročně (tabulky 1
a 2). Z toho vyplývající mortalita ve výši 11,6 % je pouze zanedbatelně
vyšší než za stejné období (1748–1780) ve Valticích, kde bylo ošetřeno
25 325 pacientů, z nichž 2 872 zemřelo (tj. 11,3 %).28 Brněnský údaj
se také shoduje s mortalitou ve výši 11,2 % v linecké řádové nemocnici
v období mezi lety 1758 a 1779.29 Nižší mortalitu (ale v jiných období)
vykazují Valtice (1661–1780) 10,7 %, Štýrský Hradec (1684–1711) 9,2 %
a Valtice (1684–1711) 10,2 %.30 Vyšší mortalitu 20 % vykazují ještě Valtice v raném období (1630–1660) a Praha (1649–1711) 12,4 %.31 Je ale
nutné upozornit, že do sledovaného období (1748–1780) spadají slezské
války, přičemž některé fáze konfliktu (hlavně v létě 1758) se odehrávaly
přímo na území Moravy. Je proto překvapivé, že jiný „válečný“ rok 1762
vykazuje ve statistice brněnské nemocnice nejvyšší mortalitu (ze 243 přijatých zemřelo 44 pacientů, tj. 18,1 %), z toho samotný únor 1762 vykazuje
mortalitu ve výši 38,9 %. Jak dalece se válečné konflikty promítají do knih
nemocných milosrdných bratří, není jasné, protože je velmi pravděpodobné,
že tyto okolnosti způsobily v těchto letech omezení „standardního“ špitálního provozu, resp. vedení protokolu nemocných a přechodu na masové
přijímání pacientů.
Měsíčně bylo přijato průměrně 27,2 osob (z nichž zemřelo průměrně
3,2 osoby), přičemž nejvyšší příjmy jsou dokazatelné v měsících srpnu
(1 093 osob, resp. průměrně 34,2, tj. 10,4 % z celkových 10 499) a září
(1 077, tj. 10,2 %); naopak nejnižší příjmy jsou dokazatelné v únoru (738,
tj. 7 %), lednu a prosinci (752, resp. 753, tj. 7,2 %). Znovu je nutno upozornit na nápadné rozdíly v příjmu mezi letními měsíci, kdy jsou červen
(25,8 průměrně přijatých osob, tj. 7,9 %) a červenec (26,3 osob, tj. 8 %)
dokonce podprůměrné. Identický aspekt byl prvně pozorován v obou ana28
Období 1630–1660 vykazuje mortalitu ve výši 20 %, období 1661–1780 pouze 10,7 %.
Srov. J e l í n e k , P.: Klášterní nemocnice řádu Milosrdných bratří ve Valticích, s. 57–58.
29
W a t z k a , C.: Die Barmherzigen Brüder als Träger, s. 89.
30
J e l í n e k , Petr: Der Konvent der Barmherzigen Brüder in Feldsberg und seine Kranken
protokolle (1684–1711). Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung,
115. Band, 2007, Heft 3–4 (Themenschwerpunkt Europäische Spitäler), s. 369–393.
31
F i r l o v á , Ivana: Příspěvek k problematice sociální struktury, hospitalizace a mortality
nemocných v nemocnici na Františku v letech 1631–1714. Documenta Pragensia 7/1, 1987, s.
356–383.
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Tabulka 2: přijatí / zesnulí
pacienti Brno 1748–1780
Tabulka 2: přijatí / zesnulí pacienti
absolutní čísla / roky
Brno 1748–1780
absolutní čísla / roky

700
600

přijatí Ø 326,4 osob
zesnulí Ø 37,9 osob

500
400
300
200
100
0
1748 1750 1752 1754 1756 1758 1760 1762 1764 1766 1768 1770 1772 1774 1776 1778 1780

lýzách z Valtic a jedná se o těžko objasnitelný fenomén, zejména s ohledem
na zvýšenou potřebu pracovních sil při žních a vinobraní, v tehdejší silně
zemědělsky orientované populaci. Úvahy ve smyslu nadměrného výskytu
určitého druhu nemocí, typických pro pozdní letní či podzimní období
(astma, deprese, bolesti žaludku, nachlazení), nebylo možné statisticky
potvrdit.
Mezi absolutní sumou 10 499 přijatých se nachází 187 pacientů
nekatolických konfesí, konkrétně 180 evangelíků, pět kalvinistů, jeden
sedlák z Moravy husitského vyznání32 a jeden pokřtěný žid („getaufter
Jude“  ) rovněž z Moravy.33 Je však nutno poznamenat, že u šesti pacientů
Tabulka
3: roční
mortalita
pacientů
Tabulka 3: roční mortalita
pacientů
Brno
1748–1780
Brno 1748–1780

20 %
mortalita Ø 11,6

15 %

10 %

5%
0%
1748 1750 1752 1754 1756 1758 1760 1762 1764 1766 1768 1770 1772 1774 1776 1778 1780

32
MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 122, pozice 189r/4. Pozice je dána číslem
folia, jeho lícem (recto – r) nebo rubem (verso – v). Číslo za lomítkem znamená řadové číslo
záznamu na dané stránce.
33
Tamtéž, svazek 123, pozice 90r/2.
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se jednalo o opakované příjmy. Celá skupina nekatolíků má přibližně stejnou dobu pobytu (21,5 dne) a průměrný věk (28,8 let) jako následující
namátkový vzorek Brno 1748–1780, zato se zcela odlišuje úmrtností (13
zesnulých ze 187 přijatých, tj. 7 %) a svou sociální skladbou. Naprosto
dominantní je zde nižší střední vrstva (169 ze 187 přijatých, tj. 90,4 %),
přičemž ostatní sociální skupiny jsou zastoupeny pouze minimálně: tři kupci,
deset příslušníků nejnižší vrstvy (z toho čtyři dezertéři pruské armády),
čtyři děti a jeden bez údajů. Nápadný je přitom vysoký počet tovaryšů
(121 ze 187 přijatých, tj. 64,7 %) a řemeslníků (34 ze 187, tj. 18,2 %).
Největší kontingenty pacientů nekatolických konfesí pocházely ze Saska
(43 osob), Slezska (28 osob) a Braniborska (26 osob), přičemž tento
soupis obsahuje celkově 38 evropských zemí (mimo všeobecného údaje
„říše“). Zajímavý detail vykazuje malá skupina jedenácti pacientů (z nichž
dva zemřeli), kteří v průběhu pobytu v brněnské nemocnici konvertovali
ke katolickému vyznání; jde o velmi vysokou průměrnou dobou pobytu
39,2 dnů. Další zajímavostí této skupiny jsou data příjmu pacientů, která
dokazují, že nejvíce pacientů nekatolických konfesí bylo přijato v únoru
(20 nemocných), prosinci (19) a květnu (19), nejméně v lednu (11 pacientů), září (12) a červnu (13). To znamená přesně opačný trend, než
jaký je patrný z tabulky 1 pro všechny příjmy brněnské nemocnice, kdy
měsíce únor i prosinec jsou silně podprůměrné a září patří k nadprůměrně
zastoupeným měsícům. Nekatolíci dále ve zvýšené míře uváděli, že mají
s sebou určitý finanční obnos a to ve 23 případech ze 187 (tj. 12,3 %)
– proti 28 případům (tj. 5,2 %) probandů. Ostatní zjištěné parametry se
jen minimálně odlišují od následujícího namátkového vzorku: Nekatoličtí
pacienti uvedli v 95 případech (tj. 50,8 %), že minimálně jeden z rodičů
ještě žije; resp. lepší kvalita oblečení (rozlišovaly se špatné, střední a dobré
ošacení, livrej a uniforma) byla přiznána bratrem šatnářem 38 (20,3 %)
přijatým této skupiny. V namátkovém vzorku dosahují oba výše jmenované
parametry hodnoty 255 (47,1 %) u rodičů a 88 (16,3 %) u lepšího šatstva
z 541 probandů. Pacientům nekatolických konfesí nebyla vyhrazena určitá
lůžka, nejvyšší frekvenci sice vykazuje lůžko č. 6 (15 příjmů), ale výskyt
ostatních lůžek v soupisu je ekvivalentní frekvenci v namátkovém vzorku.
Všech 10 499 pacientů bylo podrobeno namátkovému vzorku ve velikosti 541 probandů34 (tj. 5,2 %) se stejnými parametry jako C. Watzkou
v případě Štýrského Hradce (1683–1711) a Lince (1757–1767), P. Jelínkem v případě Valtic (1683–1711 a 1661–1780) a oběma výše jmenovanými v článku pojednávajícím o valtických protokolech mezi lety 1630
a 1660. Je však nutné upozornit, že namátkový vzorek brněnské nemocnice
(1748–1780) vykazuje mortalitu pouze ve výši 9,6 %, na rozdíl od celkové
mortality ve sledovaném období (11,6 %).
34

Analyzované pozice namátkového vzorku „Brno 1748–1780“, viz příloha.
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Tabulka 4: Výčet nemocí všech pacientů
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
Dobové označení nemoci
Horečnatá onemocnění (horká horečka,
otevřená horká nemoc, horečka, každodenní
horečka, akutní horečka, nepřetržitá horečka,
jednodenní horečka, dvoudenní horečka,
třídenní horečka, čtyřdenní horečka, střídavá
horečka)

Přijatí % Mortalita % Letalita
297 54,9
20
38,5
6,7

144

26,6

24

46,2

16,7

6

1,1

2

3,6

33,3

Plicní nemoci (peripneumonia, pleuritis, úbytě)

40

7,4

9

17,3

22,5

Srdeční nemoci (defectus pectoris)
Nemoci zažívacího ústrojí (bolesti žaludku,
dráždivý žaludek, zranění střeva, kolika)
Vodnatelnost

1
37

0,2
6,8

–
1

–
1,9

–
2,7

Jiná vnitřní onemocnění
Astma

30

5,6

10

19,3

33,3

Neurologické nemoci (apoplexie, paralys pedes,
schiattica, destructio ventriculi)
Žloutenka

6

1,1

1

1,9

16,7

2

0,4

–

–

–

Oteklý (anasarca)

2

0,4

–

–

–

7
13

1,3
2,4

–
1

–
1,9

–
7,7

19

3,5

3

5,8

15,8

32

5,9

1

1,9

3,1
50,0

Nemoci z nedostatku (kachexie, anorexie, scorbut)
Ostatní (dna, diabetes, zácpa, relaxatio corda
spermaticus, renitide, zánět jater, karcinom,
spinoventosa)
Infekční nemoci (angína, průjem, růže,
chřipka, lepra)
Kožní nemoci (vředy, gangréna, hydrocelle,
záněty, panaritium, svrab)
Kýla (hernia incarcerata)
Zranění, pohmožděniny
Nemoci končetin (arthritis)
Psychiatrické nemoci (hectica, hypochondrie)
Nemoci smyslového orgánu (epiphora, inflamatio ocularis, polypus, timpanitius)
Nepřiřaditelné (aranger, peiniones, joteny,
schiorosum, consti pationes aloina, rezidiv)
Vyhodnotitelné údaje celkem
Bez údaje, resp. nečitelné
Celkem

2

0,4

1

1,9

20

3,7

–

–

–

10
4

1,9
0,7

1
1

1,9
1,9

10,0
25,0

5

0,9

1

1,9

20,0

6

1,1

–

–

–

537

99,3

52

100

9,7

2

0,4

–

–

–

541

100

52

100

9,6

Pramen: MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně
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V brněnských protokolech nemocných se, stejně jako ve Štýrském
Hradci a Linci,35 nacházejí u 57 případů z 541 probandů záznamy o „doporučujících instancích“ („patronech“). Obvykle se jednalo o zámožné osoby,
které poté doporučovaly zvláště své vlastní služebnictvo. S řemeslnickými
cechy, sponzorujícími určitá lůžka, byly uzavírány „contracty“, které jsou
zatím známy pouze ze Štýrského Hradce. Těmito smlouvami se řád zavazoval přijímat nemocné tovaryše; naopak „ctěné řemeslo“ („ehrsambe Handwerck“  ) muselo platit roční poplatky, nebo uhradit ošetření naturáliemi.
O řemeslnických mistrech se sice nepředpokládalo, že by se nechávali ošetřovat ve veřejné nemocnici, přesto je možné mezi doporučenými osobami
nalézt dva řemeslnické mistry z Dolního Rakouska a Slezska (barvířského
a pivovarnického mistra), mimo to i dva žebráky.36 Soupisu nemocných
s doporučením dominují pacienti z Moravy (30 případů) a z Čech (devět
pacientů), ale nacházejí se zde i dva Tyrolané (krejčovský, resp. koželužský
tovaryš) a jeden krejčovský tovaryš ze Sedmihradska.37 Mezi probandy se
také nachází deset pacientů evangelického vyznání, kteří byli označováni
v protokolech nejčastěji jako „luterán“ („Lutherer“  ), ale také „konvertita“
(„Convertit“  ) nebo „evangelický“ („evangelisch“  ).
Následující soupis představuje výčet diagnóz namátkového vzorku
o velikosti 541 probandů. Z dnešního pohledu je nutno spíše hovořit
o symptomech, které byly kvůli přehlednosti souhrnně přiřazeny do různých vyšších kategorií.
V případě brněnského působiště milosrdných bratří je dominance pacientů s horečnatými onemocněními v namátkovém vzorku proti dřívějším
vzorkům velmi výrazná.38 Tento údaj převyšuje dokonce i výsledky výzkumu
ze Štýrského Hradce (150 z 299 probandů, tj. 50,2 %) a analýzu z Valtic
1630–1660 (157 z 340 případů, tj. 49,8 %). Podskupiny „nepřetržitá horečka“ (febris continua) se 116 případy (21,4 % probandů), „čtyřdenní horečka“
(febris quotidiana, febris 4tana) s 90 případy (16,6 %) a „třídenní horečka“
(febris 3tiana) se 45 případy (8,5 %) tvoří velkou většinu záznamů. Je ale
pozoruhodné, že letalita (smrtnost) horečnatých onemocnění v brněnské
nemocnici je velmi nízká – pouhých 6,7 % (Valtice 1630–1660: 16 ze 157
případů, tj. 10,2 %, Valtice 1661–1780: 85 z 1 132 probandů, tj. 7,5 %)
a to přesto, že zvýšení teploty je obvykle doprovodným příznakem jiného,
závažnějšího onemocnění. Jedině pacienti s diagnózou „febris maligna“
35
V případě Valtic byl celý areál a jeho provoz zajištěn knížecí rodinou Liechtensteinů,
pravděpodobně proto bylo ve valtických protokolech od zaznamenávání „patronů“ upuštěno.
36
MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 123, pozice 76v/4 a svazek 124, pozice
75r/3; svazek 122, pozice 31r/7 a 49r/4.
37
Tamtéž, svazek 123, pozice 64v/5 a 26r/10; svazek 124, pozice 28v/4.
38
Namátkový vzorek pro valtickou nemocnici mezi lety 1661–1780 vykazuje 38,6 %
probandů s horečnatými onemocněními (1 132 případů z 2 982). Výsledky absolutní analýzy I. Firlové pro pražskou nemocnici mají v této kategorii hodnotu 40,7 % (2 849 z 7 000
případů).
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(smrtelná horečka), která měla např. podle valtické studie (1631–1780)
letalitu 55,6 % (10 zesnulých z 18 přijatých s touto diagnózou), mají
podle záznamů brněnské nemocnice zvýšenou úmrtnost v rámci skupiny
horečnatých onemocnění – konkrétně 36,4 % (4 zesnulí z 11 přijatých).
Dále je zde v porovnání s předchozími analýzami velmi vysoký výskyt
plicních onemocnění (7,3 %), srovnatelný pouze s analýzou v Linci pro
léta 1757–1767 (6,5 %)39 – ostatní studie uvádějí podstatně nižší údaje
(1,6–2,7 %). Z plicních nemocí tvoří největší skupinu 15 pacientů trpících
na úbytě (phthisis, chrlení krve), v novověku prakticky neléčitelné onemocnění, vykazující také nejvyšší letalitu osm zesnulých (53,3 %). Nápadný je
také relativně nízký počet nemocných s různými zraněními (3,7 %), který
je v přímém protikladu s již známými studiemi, stabilně prezentujícími
dvojnásobek až trojnásobek této skupiny nemocných. Naopak vykazuje
brněnský namátkový vzorek dosud nejvyšší procentuální údaj v novověku
velmi obtížně léčitelné vodnatelnosti, a sice 5,6 % všech přijatých (30 případů ze 541) doprovázené vysokou letalitou 33,3 %. Početně třetí největší
skupina nemocných s gastrointestinálními potížemi (nemocemi zažívacího
ústrojí) je procentuálně (v porovnání s valtickou studií) zhruba o třetinu
menší, proti tomu je zastoupení kožních nemocí zhruba stejné. V tabulce 4 také zcela chybí tehdy obvyklé pohlavní choroby (označované jako
„francouzská nemoc“ nebo „Francouz“); ze závažných infekčních chorob
se zde nachází pouze lepra u jednoho čeledína z Moravy, který nemocnici
v listopadu 1773 opustil po šesti dnech.40 Toto infekční kožní onemocnění
ale neznamenalo na sklonku 18. století ve střední Evropě již žádnou závažnou hrozbu. Ostatní skupiny jsou příliš řídce zastoupeny, než aby bylo
možné učinit závazné postuláty. Již samotný výčet diagnóz namátkového
vzorku svědčí o vysokém stavu medicínských znalostí personálu, které byly
nezbytnou podmínkou pro vysoké procento úspěšnosti péče v novověkých
nemocnicích řádu milosrdných bratří.
Pacienti namátkového vzorku strávili v brněnské nemocnici milosrdných bratří průměrně 21 dnů, přičemž datum příjmu bylo vždy započítáno
jako první den pobytu. Tento údaj odpovídá přesně výsledkům analýzy
pro Linec,41 přičemž ve Štýrském Hradci (25,3 dne42) a ve Valticích
(1630–1660: 35 dnů43; 1661–1780: 17 dnů44) má vyšší, resp. nižší hodnotu.
Všichni pacienti strávili v brněnské nemocnici dohromady 11 248 dnů.
Nejsilněji je zastoupena skupina do 14 dnů (51,4 % namátkového vzorku), konkrétně pobývalo nejvíce nemocných v brněnském špitále osm dní
39
Ve Watzkově studii pro Linec v letech 1757–1780 byly kvantitativní analýzy vypracovány pouze pro léta 1757–1767.
40
MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 123, pozice 233r/11.
41
W a t z k a , C.: Die Barmherzigen Brüder als Träger, s. 99.
42
W a t z k a , C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 240.
43
W a t z k a , C. – J e l í n e k , P.: Krankenhäuser in Mitteleuropa, s. 254.
44
J e l í n e k , P.: Klášterní nemocnice řádu Milosrdných bratří ve Valticích, s. 64.
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Tabulka 5: Doba pobytu všech pacientů
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
Délka pobytu
do 2 týdnů (1–14 dnů)
do 4 týdnů (15–28 dnů)
do 6 týdnů (29–42 dnů)
do 8 týdnů (43–56 dnů)
do 12 týdnů (57–84 dnů)
déle než 12 týdnů (85 a více dnů)
Vyhodnotitelné údaje celkem
Bez údaje, resp. nečitelné
Celkem

Přijatí
%
Mortalita
%
Letalita
278
51,4
30
57,7
10,8
157
29,0
7
13,5
4,5
51
9,4
8
15,4
15,7
21
3,9
4
7,7
19,1
19
3,5
2
3,9
10,5
11
2,0
–
–
–
537
99,3
51
98,1
9,5
4
0,7
1
1,9
25,0
541 100,0
52
100,0
9,6

Pramen: MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně

(33 osob, tj. 6,1 %), čtyři pouze jeden den (z nich ale tři zemřeli). Nejdéle
byl hospitalizován 35letý mládek (Mühljunge  45) evangelického vyznání ze
Saska, který zde s diagnózou „fistula in peronas“ (píštěl v nohách) strávil
272 dní (od 13. listopadu 1779 do 9. srpna 1780). Dalším dlouhodobě
hospitalizovaným byl osmnáctiletý syn rolníka z Moravy, který byl v brněnské nemocnici ošetřován 213 dní od 7. září 1770 do 7. dubna 1771
s diagnózou „gangrena in sede“ (gangréna v těle / hýždi), přičemž je možné, že tuto nezvykle dlouhou dobu hospitalizace (32 přijatých s kožními
nemocemi strávilo v nemocnici průměrně 49,2 dne) ovlivnil i fakt, že oba
pacientovi rodiče byli v tu dobu již mrtvi.46 Mimo to je pozoruhodné, že
celá skupina jedenácti dlouhodobě ošetřovaných nevykazuje žádnou mortalitu. Ze zesnulých pacientů byl v brněnské nemocnici nejdéle ošetřován
šedesátiletý myslivec z Moravy, který zde 10. ledna 1770 zemřel po 71
dnech na chrlení krve (phthisis).47 Mortalita byla nejvyšší u skupiny do 14
dnů (57,69 %), přičemž konkrétně zemřelo nejvíce pacientů s pobytem
jednoho dne (tři ze čtyř přijatých, tj. 75 %), v absolutních číslech s pobytem
dvou dnů (pět z sedmi přijatých, tj. 71,43 %). Naopak mortalita silně klesá
ve skupině pacientů s pobytem do 28 dnů. Tato skutečnost dokazuje, že
také brněnská nemocnice milosrdných bratří fungovala jako akutní, úrazové zařízení – již provedené analýzy pro jiné nemocnice řádu docházejí
k velmi podobným závěrům.

45
Německé označení „Junge“ (chlapec, učeň) je v konkrétním případě zavádějící, protože
mládci pracující v mlýnech byli v německy mluvících zemích tradičně označováni „Junge“,
i když se jednalo o starší osoby.
46
MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 123, pozice 69v/1.
47
Tamtéž, pozice 93v/1.
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Tabulka 6: Věková struktura všech pacientů
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
Věková kategorie
do 15 let
16–25 let
26–35 let
36–45 let
46–55 let
56–65 let
nad 66 let
Vyhodnotitelné údaje celkem
Bez údaje, resp. nečitelné
Celkem

Přijatí
%
Mortalita
%
Letalita
24
4,4
–
–
–
286
52,9
18
15,4
6,3
135
25,0
17
32,7
12,6
42
7,8
3
5,8
7,1
25
4,6
5
9,6
20,0
16
3,0
3
5,8
18,8
9
1,7
4
7,7
44,4
537
99,3
50
96,1
9,3
4
0,7
2
3,9
50,0
541 100,0
52
100,0
9,6

Pramen: MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně

Informace o stáří pacientů byly stabilně uváděny standardní formou,
např. „svého stáří 20 let“ („seines Alters 20 Jahr“  ) nebo „stár 20 let“ („alt
20 Jahr“  ). Průměrný věk probandů 27,7 let je zanedbatelně nižší než
ve valtické analýze pro léta 1661–1780 (28,7 let). Stejně jako v ostatních,
již analyzovaných působištích řádu tvoří mladí muži (skupiny 16–25 let
a 26–35 let) absolutní většinu všech přijatých. Přestože i v jiných nemocnicích sestávala klientela stabilně z velké většiny z mladých pacientů, je
tato dominance (téměř 78 %) proti ostatním analýzám velmi výrazná.
Očividně se v tomto případě jedná o zobrazení typické demografické
struktury obyvatelstva raně novověké Evropy, která sestávala z vysokého
počtu velmi mladých lidí.48 Brněnské protokoly vykazují nižší počet pacientů
do 15 let než srovnatelné valtické knihy nemocných, přičemž nejmladším
pacientem byl čtyřletý na vodnatelnost trpící syn rolníka z Moravy, který
nemocnici opustil zdráv po 20 dnech.49 Nejmladšími zesnulými pacienty
byli osmnáctiletý barvířský tovaryš z Čech, který s diagnózou vodnatelnost
(hydrops) zemřel již po čtyřech dnech, a stejně starý žebrák z Moravy, který
na stejnou nemoc zemřel po pěti dnech ošetření.50 Nejstarším pacientem
skupiny probandů byl chudý muž (žebrák) ze Slezska, který při příjmu
uvedl neuvěřitelně vysoké stáří 110 let, ovšem již po šesti dnech zemřel
na apoplexii (mrtvici).51 Nejvíce pacientů bylo přijato ve věku 20 let (58,
tj. 10,7 % všech probandů), 24 let (39, tj. 7,2 %) a 22 let (33, tj. 6,1 %).
V protokolech brněnské nemocnice tvoří menší děti do deseti let spíše
48
Srov. P f i s t e r , Christian: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie
1500–1800. München 2007.
49
MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 123, pozice 264r/8.
50
Tamtéž, svazek 123, pozice 204v/8 a 218v/7.
51
Tamtéž, svazek 124, pozice 61r/4.
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Tabulka 7: Regionální původ pacientů
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
Region
Habsburské země v říši
Čechy
Korutany
Morava
Dolní Rakousko
Horní Rakousko
Přední Rakousko (Kostnice)
Slezsko
Štýrsko
Tyrolsko
Nehabsburské země v říši
Alsasko
Bavorsko
Braniborsko
Franky
Falc
Kladsko
Sasko
Solnohradsko
Pruské Slezsko
Švábsko
„Říše“ bez bližších údajů
Habsburské země mimo říši
Sedmihradsko
Uhry
Jiné země
Dánsko
Itálie
Nizozemí
Polsko
Vyhodnotitelné údaje celkem
Bez údaje, resp. nečitelné
Celkem

Přijatí
%
Mortalita
%
Letalita
475
87,8
46
88,5
9,7
131
24,2
10
19,2
7,6
4
0,7
–
–
–
252
46,6
28
53,9
11,1
30
5,6
4
7,7
13,3
7
1,3
2
3,9
28,6
1
0,2
–
–
–
36
6,7
2
3,9
5,4
6
1,1
–
–
–
8
1,5
–
–
–
40
7,4
3
5,8
7,5
1
0,2
–
–
–
5
0,9
–
–
–
2
0,4
–
–
–
2
0,4
–
–
–
3
0,6
–
–
–
3
0,6
1
1,9
33,0
9
1,7
–
–
–
2
0,4
1
1,9
50,0
1
0,2
–
–
–
1
0,2
–
–
–
11
2,0
1
1,9
9,1
17
3,1
–
–
–
1
0,2
–
–
–
16
3,0
–
–
–
5
0,9
1
1,9
20,0
1
0,2
–
–
–
2
0,4
1
1,9
50,0
1
0,2
–
–
–
1
0,2
–
–
–
537
99,3
50
96,1
9,3
4
0,7
2
3,9
50,0
541 100,0
52
100,0
9,6

Pramen: MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně

výjimku (pouze dva příjmy – tj. 0,4 %), a tím potvrzují trend ze Štýrského Hradce, kde děti do dvanácti let nebyly vůbec přijímány – na rozdíl
od analýzy z Valtic pro léta 1661–1780, kde tvořily děti do deseti let přece
jen 1,2 % přijatých (při podstatně větším objemu analýzy). Nejvyšší letalitu
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(44,4 %) měla podle očekávání skupina pacientů nad 66 let, přičemž je
u této skupiny zajímavé, že příslušníci vyšší společenské vrstvy (konkrétně
po jednom úředníkovi, kupci a zámečnickém mistru) jsou zde zastoupeni
zcela nadprůměrně.
Není překvapivé, že nejvyšší počet pacientů (252, tj. 46,6 %) namátkového vzorku pocházel z Moravského markrabství, tvořil ale také nadpoloviční většinu všech zesnulých. Je zajímavé, že z 37 přijatých (tj. 6,8 %)
původem z města Brna a jeho okolí do 10 kilometrů zemřeli v nemocnici
pouze čtyři pacienti (tj. 10,8 %). Tento fakt je nepřímým důkazem pro hypotézu, že brněnští nemocní všech vrstev museli být převážně v domácím
ošetřování a mohli být příslušníky řádu pouze ambulantně zabezpečeni,
ale o předpokládané ambulanci brněnské nemocnice se nepodařilo nalézt
žádné písemné záznamy. Vysoké podíly pacientů z Čech a Slezska dominují
ostatním skupinám a spolu s moravskými pacienty vytvářejí stejně jako
ve valtické analýze jasnou převahu pacientů ze zemí Koruny české (77,4 %
přijatých); tvoří ale také nejvyšší podíl úmrtnosti ve všech analyzovaných
zápisech (76,9 %). Je nutno upozornit, že v této analýze byli všichni
pacienti ze Slezska katolické konfese, a proto byli (bez autorova pokusu
o přesnou lokalizaci jejich původu s ohledem na pruskou, resp. rakouskou
část Slezska) přiřazeni ke kategorii „habsburské země v říši“ s výjimkou
jednoho pacienta, který své rodiště jasně lokalizoval do pruské části. Další
tehdejší migrační proud zobrazuje nevelký podíl pacientů (3 %) z Uherského království, který je mimoto nápadný nízkým věkovým průměrem (22,5
let). S ohledem na geografickou blízkost je podíl nemocných z Uher spíše
zanedbatelný; tento trend je patrný již z obou valtických analýz. Z jiných
habsburských zemí pocházelo nejvíc pacientů ze sousedního Dolního Rakouska, přičemž zde je zase nápadná dominance příslušníků nižší střední
společenské vrstvy, hlavně tovaryšů a řemeslníků (73 %). Stabilně vysoký
je relativní podíl (1,5 %) nemocných (převážně tovaryši) ze vzdáleného
Tyrolska, který je v brněnské nemocnici procentuálně ještě vyšší než
ve Valticích (0,4 %). Nejvíce pacientů z nehabsburských zemí pocházelo ze
Saska (9 osob, tj. 1,7 %), na rozdíl od valtické analýzy, kde to byli nemocní
z Bavorska (1,4 %). V protokolech se v deseti případech objevil údaj „vom
Reich“ (z říše – míněna Svatá říše římská národa německého), přičemž
přesnější lokalizace byla často obtížná. Další shodou s již provedenými
analýzami je naprosto minimální podíl klientely z Polska.
Největších změn ve srovnání s provedenými analýzami ze Štýrského
Hradce a Valtic doznala tabulka 8; konkrétně se jedná o přiřazení jednotlivých uvedených povolání k vyšším podskupinám, stejně jako těchto
podkategorií ke společenským vrstvám. K podskupině „kvalifikované služebnictvo“ byli vedle lokajů přiřazeni také kuchaři, kočí, zahradníci a podkoní; naproti tomu podkategorii „nekvalifikované služebnictvo“ tvoří poslíčci
a pomocné síly („Hausknecht“  ) v panských domech. Nově se pokouší tato
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Tabulka 8: Příslušnost pacientů k sociální vrstvě
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
Klasifikace dle stavu a vrstvy
Horní společenská vrstva (šlechtici)
Vyšší střední společenská vrstva
Duchovní
Důstojník
Kupci
Písaři
Řemeslničtí mistři
Stavitel
Úředníci
Nižší střední společenská vrstva
Formané
Horník
Chirurgové
Kramář
Kvalifikované služebnictvo
Poddůstojník
Rolníci
Řemeslníci
Strážný (městský)
Studenti
Tovaryši
Vinaři
Vojáci (aktivní)
Nejnižší společenská vrstva
Čeledíni
Domkář
Chudí
Nádeníci
Nekvalifikované služebnictvo
Řemeslničtí čeledíni
Učni
Vojáci (propuštění)
Děti
Vyhodnotitelné údaje celkem
Bez údaje, resp. nečitelné
Celkem
Pramen: MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně
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Přijatí
%
Mortalita
%
Letalita
–
–
–
–
–
22
4,1
4
7,7
18,2
1
0,2
1
1,9
100,0
1
0,2
–
–
–
4
0,7
1
1,9
20,0
5
0,9
–
–
–
8
1,5
1
1,9
12,5
1
0,2
–
–
–
2
0,4
1
1,9
50,0
294
54,3
29
55,8
9,9
2
0,4
1
1,9
50,0
1
0,2
–
–
–
2
0,4
–
–
–
1
0,2
–
–
–
47
8,7
13
25,0
27,7
1
0,2
–
–
–
12
2,2
1
1,9
8,3
48
8,9
4
7,7
8,3
1
0,2
–
–
–
8
1,5
–
–
–
164
30,3
9
17,3
5,5
2
0,4
–
–
–
5
0,9
1
1,9
20,0
195
36,0
18
34,6
9,2
74
13,7
11
21,2
14,9
1
0,2
–
–
–
22
4,1
6
11,5
27,3
10
1,9
1
1,9
10,0
3
5,6
–
–
–
44
8,1
–
–
–
39
7,2
–
–
–
2
0,4
–
–
–
24
4,4
–
–
–
535
98,9
51
98,1
9,5
6
1,1
1
1,9
16,7
541 100,0
52
100,0
9,6
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studie odlišovat mezi (rolnickými) čeledíny a řemeslnickými čeledíny (německy „(Bauern-)Knechte“ a „Handwerksknechte“  ). U často zastoupených
řemeslnických čeledínů (8,1 % přijatých) se muselo jednat pouze o zaučené osoby bez výučního listu, které pravděpodobně vykonávaly práce
pomocného charakteru a pokrývaly jen určitá vybraná povolání: ševcovství
(„Schuhknecht“  ), pekařství („Bäckerknecht“  ), pivovarnictví („Breyknecht“  ),
kovářství („Schmiedknecht“  ) a koželužství („Lederknecht“  ). V brněnských
protokolech této skupině jednoznačně dominují ševci („Schuhknecht“, 33
ze 44 přijatých). Očividně se jednalo o velmi mobilní pracovní síly, stejně
jako tomu bylo u tovaryšů (zvaných také mladší tovaryši), kteří byli podle
cechovních nařízení již ze 16. století povinováni jeden až čtyři roky vandrovat za účelem získání zkušeností. Za prací vandrovali ovšem i starší tovaryši,
někteří i s rodinami – tzv. kárníci.52 Rolníci a vinaři byli jako privilegovaná
skupina (schopná „vyrábět a prodávat“) přiřazeni k nižší střední společenské vrstvě, stejně jako to bylo již učiněno pro analýzu z Lince a Valtic
(1630–1660), na rozdíl od dříve provedených analýz pro Štýrský Hradec
a Valtice (1661–1780). Do kategorie „děti“ byly zahrnuty všechny osoby
mladší 15 let, bez ohledu na údaje o původu (např. syn rolníka, ševcův
syn) nebo již i vlastního povolání. Zařazení chirurgů (ranhojičů), tehdy
spíše řemeslníků bez univerzitního vzdělání, a důstojníků (kvůli nejasné
příslušnosti ke šlechtickému stavu) k nižší, resp. vyšší střední společenské
vrstvě bylo stejně jako u valtických studií zachováno.
Těmito posuny se stala nejsilněji zastoupenou skupinou nižší střední společenská vrstva s nadpolovičním podílem (54,3 %) všech přijatých
pacientů v brněnské nemocnici a s majoritním podílem úmrtnosti 55,8 %.
Uvnitř této skupiny, stejně jako v celé studii, dominují tovaryši, kteří tvoří
téměř třetinu všech přijatých pacientů namátkového vzorku, s relativně
nízkou úmrtností. Většinu této velmi pestré skupiny tvoří krejčovští tovaryši
(„Schneidergeselle“, 28 ze 164). Nejrůznější zástupci řemeslnických povolání
(řemeslničtí mistři, řemeslníci, tovaryši, řemeslničtí čeledíni a učni) tvoří
počtem 303 z 541 přijatých (tj. 56 %) největší skupinu mezi všemi probandy.
V poměru k řídce zastoupeným rolníkům je překvapivý vysoký počet
čeledínů, kteří tvoří druhou největší skupinu přijatých, vykazující však také
relativně vysokou úmrtnost. U početné skupiny kvalifikovaného služebnictva je v případě brněnské nemocnice nápadná nezvykle vysoká letalita,
která je zcela protikladná trendům pozorovaným v ostatních analýzách.
S již zmíněným patronátem jednotlivých lůžek spojená možnost včasného
ošetření personálu sponzorů by naopak měla snížit úmrtnost této skupiny.
Zastoupení nejvyšších vrstev (v brněnském případě pouze vyšší
střední společenské vrstvy) zůstalo svým podílem 4,1 % přibližně shodné
52
Srov. H u s a , Václav: Výrobní vztahy v českém plátenictví v 15. a v první polovině
16. století. Český lid 44, 1957, č. 1, s. 1–11; W i n t e r , Zikmund: Český průmysl a obchod
v XVI. věku. Praha 1913.
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s valtickými studiemi (1630–1660: 6,7 %; 1661–1780: 4,1 %). Je ale zajímavé, že tato vrstva opět vykazuje výrazně vyšší letalitu než ostatní chudší
vrstvy obyvatelstva. Tento rozdíl sice není tak markantní jako ve valtické
studii pro léta 1630–1660 s letalitou 31,6 % (pro léta 1661–1780 měla
vyšší střední společenská vrstva ve Valticích letalitu „pouze“ 13,3 %), je ale
přece jen přibližně dvojnásobný oproti chudším vrstvám. Tím potvrzuje
spolu s valtickými studiemi i brněnská analýza dřívější hypotézu C.Watzky,
že pro sociálně-ekonomicky zámožnější vrstvy měla „veřejná“ nemocnice
v novověku ještě příliš silnou image „chudobince“, a z toho důvodu pravděpodobně docházelo k opožděnému zahájení léčby.53 Tomuto předpokladu
odpovídá i vyšší doba pobytu u jmenované vrstvy (24,2 dne oproti průměru
20,4 dne). Tento trend negativního náhledu vyšších vrstev na „veřejné“
nemocnice ale přetrvává do dnešní doby.
Vysoká letalita u žebráků (označovaných v knihách nemocných principiálně jako „armer Mann“ – chudý muž, místo „Bettler“ – žebrák) jako
nejchudší kategorie obyvatelstva odpovídá již dříve pozorovaným trendům
a může být opětovně vysvětlena pouze všeobecně špatným zdravotním
stavem příslušníků této skupiny. Přesto zůstává podíl těchto osob, těšících
se (podle postulátů křesťanské tradice) zvláštní péči, na celkovém počtu
přijatých pacientů překvapivě nízký.
Podle řádové tradice byli milosrdní bratři průkopníky v otázce rozdělování přijímaných pacientů podle chorob, a tak měla vzniknout vůbec první
staniční oddělení.54 Ve snaze verifikovat tyto údaje a zároveň dosáhnout
vyšší srovnatelnosti získaných údajů vznikly nové tabulky 9 až 10a, které
jsou v podstatě modifikacemi tabulky č. 10 z valtické studie (1661–1780).
Z tabulky 9 jednoznačně vyplývá, že v rozporu s řádovou tradicí
nebyla lůžka přidělována podle typu nemoci, což je z dnešního pohledu
zarážející zvláště u infekčních chorob nebo psychiatrických onemocnění.
Možným vysvětlením této diskrepance by mohla být menší velikost analyzovaného subjektu, zejména v prvních letech po založení nemocnice.
Porovnání údajů ale přineslo další zajímavé poznatky. Je například nápadné, že se v brněnském namátkovém vzorku u skupiny neurologických
onemocnění nacházejí téměř výhradně starší pacienti s průměrným věkem
43,5 let (tento údaj je ale poněkud zkreslen již zmíněným příjmem muže
v údajném věku 110 let) při krátké době pobytu. Stejně tak jsou věkově
silně nadprůměrně zastoupeni klienti trpící astmatem, u nichž je také zarážející krátká doba ošetření. Zkrácená doba pobytu u tak závažných nemocí
jako je vodnatelnost a astma ale nemusí znamenat úspěšnost léčby, může
být spíše obrazem určité nemohoucnosti novověké medicíny vůči těmto
i dnes těžko léčitelným chorobám. Z toho plyne, že ne všichni pacienti, kteří
53
54

W a t z k a , C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 260.
S t r o h m a y e r , H.: Der Hospitalorden, s. 18, 20.
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byli brněnskou nemocnicí propuštěni jako zdraví („gesund entlassen“  ), byli
skutečně vyléčeni, spíše byly symptomy jejich nemocí zmírněny. U plicních
nemocí jsou zase nadprůměrně zastoupeny vzdálenější habsburské země
(zejména Slezsko) a dominuje nižší střední vrstva. U často zastoupených
kožních nemocí překvapuje nízký věk pacientů (23,2 let) při (z dnešního
pohledu) relativně dlouhé době ošetření (49,2 dne), ale dodatečná analýza
valtických údajů55 dokázala, že se jedná pouze o místní „anomálii“. Podobný
obraz relativně dlouhé doby pobytu nabízí i kategorie nemocí smyslových
orgánů, které jsou také v rozporu s trendy již uvedených studií. Nemocní
trpící chorobami z nedostatku (nejvíce je zastoupena anorexie ve čtyřech
ze sedmi případů) byli staničně pouze krátce léčeni a je překvapivým
zjištěním, že většina z přijatých probandů této skupiny příslušela k nižší
střední vrstvě a ne (jak bylo předpokládáno) k nejnižší společenské vrstvě.
Nadprůměrně vysoký počet pacientů z Moravy u kategorií vodnatelnost
a zranění podporuje domněnku, že i brněnský špitál milosrdných bratří
plnil v první řadě úlohu akutní nemocnice pro „domácí“ obyvatelstvo.
Vodnatelnost je zde míněna ve smyslu symptomatiky, kdy nadměrný objem břišní dutiny (ascites) rapidně snižuje kapacitu plic, a tím způsobuje
akutní nedostatek vzduchu. Další analýzy položek tabulky 9 jsou většinou
z důvodu nízkého počtu zastoupených probandů neprůkazné.
Tabulka 9a zabývající se strukturou zesnulých pacientů brněnské
nemocnice dokazuje, že jejich věk byl výrazně vyšší než celkový věkový
průměr všech probandů (27,7 let). Je sice nutno znovu upozornit na již
zmíněného stodesetiletého žebráka ze Slezska, ale i přesto zůstává faktem, že v případě mortality se v brněnské nemocnici jednalo, co se týče
průměru, především o starší pacienty. Zvláště výrazná je tato diference
u horečnatých onemocnění, kdy rozdíl mezi všemi nemocnými a zesnulými
s touto diagnózou činí devět let. Méně výrazná je tato diference u plicních
nemocí. Je ale zajímavé, že u další velké skupiny zesnulých (vodnatelnost/
hydrops) není možné tento trend ke starším pacientům potvrdit; jsou to
naopak průměrně mladší pacienti, kteří vykazují podstatně vyšší úmrtnost
s touto diagnózou. Vysvětlením tohoto trendu by mohl být jedině těžký
alkoholismus a v jeho důsledku cirhóza jater. U často zastoupených úmrtí
na plicní choroby jednoznačně dominují pacienti trpící podle dnešní terminologie tuberkulózou – tehdejší, starší označení se vztahuje na symptomy
tohoto onemocnění: úbytě, chrlení krve nebo phthisis. Toto onemocnění
nebylo zdaleka pouze nemocí „chudých“ a postihovalo prakticky všechny
vrstvy obyvatelstva bez rozdílu věku – nejmladším zesnulým na úbytě byl
55
Dodatečná analýza vzorku Valtice 1661–1780 ukázala, že 158 pacientů s kožními
chorobami mělo průměrný věk 31,1 let při průměrné délce pobytu 26,2 dne. Podobný obraz
nabízí dodatečná analýza vzorku Valtice 1630–1660, kdy 12 pacientů mělo průměrný věk
27,9 let při délce pobytu 29 dní.
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Tabulka 9a: Zesnulí – vztah mezi označením nemoci, dobou pobytu,
věkovou strukturou, zemí původu, sociální vrstvou a číslem lůžka
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
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Tabulka 10: Vztah mezi sociální vrstvou/skupinou, dobou pobytu,
věkovou strukturou, zemí původu a číslem lůžka
(dle namátkového vzorku Brno 1748–1780)
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devatenáctiletý mládek z Moravy,56 nejstarším kamenický tovaryš z Čech,
který zemřel ve věku 77 let.57 Ze tří případů mortality u infekčních chorob se jedná výhradně o pacienty trpící průjmem (diarhoe), tzn. nemocí,
která byla pro novověkou medicínu, nemající možnost chybějící tekutiny
56
57

MZA, E 45 Milosrdní bratři v Brně, svazek 122, pozice 276v/2.
Tamtéž, svazek 123, pozice 220r/1.
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Tabulka 10a: Zesnulí - Vztah mezi sociální vrstvou/skupinou, dobou
pobytu, věkovou strukturou, zemí původu a číslem lůžka
(dle namátkového vzorku Brno 1748–s1780)

Jiné habsb. země

Ostatní země

47,3 1
34,0 1
29,0 0
78,0 0
48,0 0
28,8 12
32,0 0
43,8 5

1
0
0
0
1
7
1
3

0
0
0
0
0
7
0
2

2
0
1
1
0
2
0
2

15,0
6,3
24,2
1,0
16,3
20,2
11,2
8,0
16,7

20,0 1 0
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30,0 3 3
27,0 1 0
33,4 15 2
24,3 11 0
49,0 4 1
40,0 0 1
35,6 28 10

0
2
3
0
1
0
1
0
8

1,0 b.ú. 0 0
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0
8
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Bez údaje
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Řemeslný mistr
Úředník
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Tovaryši
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Čeledíni
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Nádeníci
Vyhodnotitelné údaje
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Bez údaje, resp. nečitelné
Celkem
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Ø Doba pobytu

Země původu

4
1
1
1
1
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1
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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7
1
0
1
1 1, 2x4, 6, 2x7, 9, 2x10, 11, 13,
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0
8
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0
8
0
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0
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0
8
1

0
4

1
2

1
52
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1
4
9
1
18
11
6
1
51
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substituovat paraenterálně (mimo zažívací systém), s určitostí velmi těžko
řešitelným problémem. Jinak je dalším nápadným aspektem mortality
brněnských pacientů jistá „roztříštěnost“ skupin zemřelých, kdy se jedná
pouze o jednotlivce u celé řady onemocnění. Také tabulka 9a nedokazuje,
že by terminální (umírající) pacienti byli přidělováni na určitá lůžka.
Jedním z cílů tabulky 10 bylo mimo jiné přezkoumat i domněnku
ohledně přidělování lůžek brněnské nemocnice podle sociálního původu jednotlivých pacientů. V protokolech nemocných z let 1748–1780
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se nevyskytuje na rozdíl od záznamů z Valtic a Štýrského Hradce ani
jednou „zvláštní pokoj“ („Extrazimmer“  ), v němž byly obvykle ubytovány osoby z lépe postavených vrstev, resp. nemocní, které nebylo možné
z infekčních nebo psychických důvodů ponechat v prostorech pro všeobecnou třídu. Pro ranou fázi brněnského působiště milosrdných bratří
lze s určitostí prohlásit, že podle protokolů nemocných nebyla lůžka přidělována podle sociálního původu pacientů, nýbrž podle volného místa
a potřeby.
Tabulka 10 ale ukazuje zajímavé poměry ohledně struktur sociálních
skupin pacientů. Např. probandi z vyšší střední vrstvy měli proti průměru
27,7 let všech nemocných velmi vysoký věkový průměr 40,8 let. Tento
diametrální rozdíl je způsoben hlavně staršími pacienty nejsilnější skupiny
této vrstvy – řemeslnickými mistry, kteří ale v brněnské nemocnici strávili
relativně krátkou dobu. Zcela opačný obraz nabízí druhá nejpočetnější
skupina (písaři) této vrstvy, která byla tvořena podstatně mladší klientelou,
ale s průměrně velmi dlouhou dobou pobytu. Zastoupení ostatních skupin
je opět příliš marginální. Je ale velmi zajímavé, že procentuální porovnání
zemí původu této vrstvy exaktně odpovídá analýzám výše uvedené tabulky
č. 7, co se týče poměru mezi pacienty původem z Moravy, Čech, jiných
habsburských zemí a ostatních zemí.
Dominantně zastoupená skupina tovaryšů (55,3 % všech zástupců
nižší střední vrstvy a 30,3 % všech probandů) je podle očekávání tvořena
pacienty s nižším věkovým průměrem (o dva roky). Tovaryši z Moravy ale
v tomto případě tvoří podstatně menší podíl (pouze 25 %) než v celkovém
přehledu, kdy cca 46,6 % všech probandů byli pacienti z Moravy. O to
větší je procentuální zastoupení tovaryšů z Čech (30,5 %), přičemž stejně
silná skupina tovaryšů z habsburských zemí je sestavena z řady menších
kontingentů z nejrůznějších zemí: 14 zástupců ze Slezska, 12 z Dolního
Rakouska, 7 z Uher, 6 ze Štýrska atd. Toto velmi pestré složení nejsilnější
skupiny namátkového vzorku potvrzuje, že se u tovaryšů skutečně jednalo
o mobilní (vandrující) skupinu tehdejší společnosti. Dalším důkazem pro
toto tvrzení je složení silné skupiny řemeslníků, která mimo vyšší průměrný
věk než byl u tovaryšů, vykazuje podstatně silnější zastoupení „domácí“
Moravy (39,6 % této skupiny), což odpovídá představě, že tato skupina byla
méně mobilní a zřejmě si hledala práci ve svém bližším okolí. U probandů
skupiny kvalifikovaného služebnictva ale, vedle vysokého průměrného věku,
překvapuje výrazná majorita nemocných z Moravy, neboť i u této skupiny
byla předpokládána jistá mobilita.
Nejnižší sociální vrstva je tvořena převážně z pacientů z Moravy, přičemž u nejsilnější skupiny čeledínů je tato dominance velmi výrazná. Kontingent výše zmiňovaných řemeslnických čeledínů ale vykazuje diametrálně
odlišné složení, dokonce s převahou nemocných z jiných habsburských
zemí než z Moravy a Čech. Velké skupiny nejchudších vrstev obyvatelstva
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(chudí a nádeníci) zaujaly vysokým průměrným věkem probandů při slabě
podprůměrné době pobytu. Naopak skupina dětí vykazuje procentuálně
nejvyšší podíl nemocných z Moravy při vyšší době pobytu, ale ani u zdokumentovaných lůžek těchto nejmladších pacientů není možné vysledovat
nějaké náznaky výskytu dětského oddělení.
U zesnulých vyšší střední vrstvy jsou (vedle opětné „roztříštěnosti“
skupin) nápadné silně nadprůměrné parametry u doby pobytu i věku. Naopak příslušníci nižší střední vrstvy s nejvyšší mírou úmrtnosti v tabulce 10a
vykazují oba tyto faktory jako podprůměrné. Je ale zajímavé, že nejsilnější
skupina kvalifikovaného služebnictva dosahuje průměrně velmi vysokého
věku u těchto zesnulých.58 Další skupiny tovaryšů a řemeslníků ukazují
přesně opačný obraz než v předchozí tabulce 10 – jsou to naopak starší
tovaryši, kteří zde při delší době pobytu umírají, resp. mladší řemeslníci při
kratší době ošetření. Nejnižší společenská vrstva je charakteristická úmrtími
spíše mladších pacientů při krátké době ošetření, přestože i zde se vyskytují výjimky jako doba ošetření u čeledínů nebo průměrný věk chudých.
Závěr
Řád milosrdných bratří Jana z Boha patřil k průkopníkům moderní
péče o nemocné a jeho nemocnice jsou významným pojítkem mezi „středověkým hospitálem“ a dnešními nemocničními komplexy. Vliv tohoto
původně španělského bratrstva na vývoj a organizační strukturu péče
o nemocné prakticky v celé katolické části Evropy byl podstatně výraznější,
než si dnešní společnost uvědomuje. Hustá síť nemocničních zařízení se
školeným lékařským a pečovatelským personálem a mezinárodní kontakty
řádu, zajišťující přenos nejnovějších poznatků, znamenaly významný posun
od středověkého „shromažďování“ nemocných k moderní léčbě nemocných. Kvalitní a bezplatná péče o nemocné muže bez rozdílu vyznání
a původu při dodržení vysokých lékařských standardů se stala vizitkou
řádu milosrdných bratří.
Klášter s nemocnicí v Brně, založený roku 1747, je jedním z důkazů
expanze řádu v habsburských zemích, přičemž brněnský konvent se stal
druhou lokalitou řádu na Moravě po prostějovském klášteru s nemocnicí,
založeném v roce 1740. Způsob financování (bohatým šlechtickým mecenášem) i vybrané místo (na předměstí a na důležité dopravní spojnici)
odpovídají faktorům, pozorovaným u jiných řádových působišť (např. Valtice, Vídeň). Výstavba kláštera, kostela i nemocnice byla kvůli nejrůznějším
58
Nejstarším zemřelým sloužícím byl „sluha jednoho hraběte“ (Bedienter eines Grafen)
z Kladska, který v Brně zemřel ve věku 67 let po dvou dnech ošetření v červnu 1763 na soustavnou horečku (Febris continua). Tamtéž, svazek 122, pozice 283r/1.
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finančním potížím prováděna řadu let, dnes je tento objekt neodmyslitelnou
částí zdravotního zabezpečení moravské metropole.
Jednou z nejdůležitějších novinek řádu bylo zavedení přesné evidence
nemocných – tzv. „protokolů nemocných“ (Krankenprotokolle). Brněnská
nemocnice disponuje pro období od roku 1748 do roku 1900 téměř kompletní řadou těchto knih, které byly v předloženém příspěvku podrobeny
analýze pro časový úsek 1748–1780.
V analyzovaném období bylo v brněnské nemocnici přijato 10 499
pacientů, z nichž 1 218 zemřelo. Z toho vyplývající mortalita ve výši 11,6 %
zhruba odpovídá úmrtnosti v ostatních již analyzovaných nemocnicích
v Praze, Štýrském Hradci, Valticích a Linci. Celková suma nemocných
byla podrobena namátkovému vzorku ve velikosti 541 probandů (tj.
5,2 %). Analýza jednotlivých onemocnění dokázala, že stejně jako v dřívějších studiích dominují pacienti s nejrůznějšími typy horečky při velmi
nízké letalitě, přičemž majorita tohoto onemocnění je ještě výraznější než
v předchozích analýzách. Dále je nápadná vysoká prezence plicních chorob s vyšším podílem pacientů trpících na úbytě (chrlení krve, phthisis)
a na vodnatelnost (hydrops), jejichž podíl je v brněnských protokolech
rovněž podstatně vyšší než v dřívějších analýzách. Naopak výskyt nejrůznějších úrazů a zranění je velmi nízký, což by ale mohlo podpořit hypotézu
o existenci předpokládaného ambulančního ošetření.
Průměrná doba ošetření (21 dnů) může být z dnešního pohledu
vnímána jako značně dlouhá, ale teprve srovnání s údaji z jiných řádových
nemocnic dokazuje, že získaná hodnota zhruba odpovídá ostatním výsledkům. Rozbor věkové struktury probandů (27,7 let) ukázal, že dominance
mladých mužů (skupiny osob ve věku 16–25 let a 26–35 let) je proti
ostatním analýzám velmi výrazná – přes 78 %.
Analýza původu pacientů dospěla k sestavení velmi pestrého seznamu zemí, nicméně převaha „domácích“ nemocných z Moravy je v případě
brněnských protokolů podstatně vyšší než u valtických analýz a přibližuje
se k údajům ze Štýrského Hradce. Další velkou skupinu probandů tvořili
pacienti pocházející z Čech, přičemž mnoho ostatních skupin s výjimkou
nemocných ze Slezska a Dolního Rakouska je zastoupeno spíše sporadicky.
Pouze 37 nemocných bylo původem z města Brna a jeho okolí do 10 kilometrů. Pacienti z Moravy také tvoří nadpoloviční většinu všech zesnulých
namátkového vzorku.
Přiřazení nemocných podle evidovaných povolání k různým sociálním
skupinám bylo v dřívějších studiích sporné, proto došlo v tomto příspěvku
k menším posunům, co se týče kategorizace rolníků, vinařů a podkoních,
resp. rozlišování čeledínů a řemeslnických čeledínů. Nejsilnější skupinu
brněnských pacientů tvořili podle této studie příslušníci střední vrstvy, přičemž jsou zde (stejně jako v celé analýze) dominantně zastoupeni tovaryši,
jejichž skupina byla ale složena převážně z cizích, „nemoravských“ zástup-
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ců. Rozbor struktury klientely brněnské nemocnice pro léta 1748–1780
umožňuje vyslovit závěr, že se u většiny všech pacientů jednalo o zástupce
nejrůznějších druhů řemeslnických povolání, ať již šlo o řemeslníky samé
nebo o tovaryše, řemeslnické mistry, řemeslnické čeledíny a učně, z velké
části pocházející z ciziny. Další analýzy dokazují, že v rozporu s řádovou
tradicí nebyla v Brně vytvořena žádná staniční oddělení, pacientům byla
bez rozdílu nemoci nebo sociálního statusu přidělována nejrůznější lůžka
podle potřeby. Tabulky 9a a 10a zabývající se strukturou zesnulých pacientů
brněnské nemocnice mimo to dokazují, že věková struktura zesnulých byla
výrazně vyšší než celkový věkový průměr všech probandů, při většinovém
podílu nemocných z Moravy.
Brněnské protokoly nemocných jsou další částí mozaiky struktury
sítě prvních „moderních“ nemocnic v Evropě. Tato obsáhlá administrativní agenda, ačkoli byla vedena řádem z organizačních a právních důvodů,
umožňuje velmi podrobný pohled na sociální strukturu klientely brněnské
nemocnice, její věkové složení a mobilitu pacientů a v neposlední řadě také
zčásti prezentuje stav znalostí novověkého lékařství.
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Příloha: Analyzované pozice namátkového vzorku „Brno 1748–1780“
Svazek 122:
002r/1; 002v/4; 003v/2; 005r/5; 006r/8; 008r/1; 009v/1; 011r/4; 013r/1; 014v/5; 016r/4; 017v/6; 019v/4;
021v/1; 023r/5; 025r/5; 029v/2; 031r/7; 033r/4; 035r/1; 036v/5; 038v/3; 040r/7; 042r/4; 043v/6; 045v/4;
047v/2; 049r/4; 051r/5; 054r/3; 057v/1; 059r/5; 061r/5; 063r/4; 065r/3; 067r/3; 069r/3; 071v/2; 073r/7;
075r/3; 076v/5; 078v/2; 080r/5; 081v/4; 082r/1; 083r/5; 085v/2; 087v/1; 089v/2; 091r/3; 092v/4;
094v/2; 096v/6; 098r/1; 099r/5; 100r/8; 101r/5; 102r/6; 103v/1; 104v/6; 106r/3; 107v/6; 109v/1;
111r/4; 113r/1; 115r/1; 117r/2; 119r/2; 121r/5; 124r/1; 126r/1; 128r/3; 130r/4; 132v/1; 134v/2; 136v/3;
138v/2; 140v/2; 143r/1; 145v/4; 147v/5; 150r/2; 152r/2; 154r/4; 156v/2; 158v/2; 160v/3; 162v/4; 165r/4;
167v/2; 170r/2; 171r/3; 172r/3; 175v/3; 177r/2; 179v/3; 182r/1; 184r/2; 186r/3; 188v/1; 190r/6; 192r/4;
194r/1; 195v/4; 197v/4; 199v/4; 201v/3; 204r/4; 206r/6; 208r/5; 210v/2; 212v/4; 215r/1; 217r/3; 219r/5;
221v/2; 223v/5; 226v/2; 228v/4; 231v/2; 233v/5; 236r/1; 238r/3; 240r/3; 241r/5; 242v/8; 243v/9;
245r/4; 246r/6; 247r/6; 248r/8; 249r/9; 250r/9; 251v/2; 252v/1; 253v/1; 254v/1; 256r/2; 257r/3; 258r/7;
259v/3; 261r/2; 262r/3; 263r/5; 264r/7; 265v/1; 266v/4; 267v/4; 268r/6; 270r/1; 272r/2; 273r/6; 273v/3;
274v/3; 276v/2; 277v/7; 280r/1; 281r/7; 283r/1; 284v/1; 286r/2; 287v/2; 289v/2; 291r/1; 292r/7; 293v/7;
295v/3; 297r/4; 300r/1; 301v/2; 303r/2; 304v/3; 306r/4; 307v/4; 309r/4; 310v/3; 312r/3; 313v/4; 315r/4;
316v/5; 318r/6; 319v/5; 321r/6; 323r/1; 324v/1; 326r/2; 327r/1; 329r/3; 330v/3; 332r/3; 333r/9; 334v/7;
336r/5; 337v/5; 339r/5; 340v/4; 342r/3; 343v/3; 345r/4; 346v/3; 348r/2; 349v/2
Svazek 123:
002r/1; 003r/6; 004v/6; 005r/4; 006r/6; 007v/4; 009r/6; 010v/2; 011v/6; 013r/5; 014r/10; 015r/11;
016r/9; 018v/1; 019v/2; 020v/7; 022r/3; 023r/5; 024r/7; 025r/7; 026r/10; 027v/2; 028v/4; 030v/1;
031v/6; 033r/2; 034r/6; 035v/4; 037r/3; 038v/2; 039v/7; 042r/1; 043r/6; 044v/1; 045v/2; 046v/5;
047v/5; 048v/7; 050r/1; 051r/2; 052r/8; 053v/4; 055r/2; 056r/7; 057v/7; 059r/4; 060v/2; 061v/8;
063r/6; 064v/5; 066v/1; 067v/2; 068r/2; 069v/1; 070v/6; 070v/7; 073r/7; 075r/3; 076v/4; 078v/2;
080r/1; 081r/6; 082v/4; 084r/6; 086r/6; 088r2; 090r/1; 091v/5; 093v/1; 095r/2; 096v/5; 098r/8; 100r/3;
101v/3; 103v/6; 106r/2; 107v/2; 109r/5; 110v/5; 112v/6; 115r/2; 116v/4; 118v/5; 120v/2; 122r/5;
124v/1; 126v/1; 128r/5; 129v/5; 132v/2; 134v/2; 136v/2; 138r/5; 139v/6; 141v/3; 143v/4; 145r/6;
146v/3; 148r/6; 150r/1; 151v/2; 153r/3; 153r/6; 154v/5; 157r/2; 158v/4; 160r/5; 162r/2; 163v/4;
165r/6; 167r/3; 168v/2; 170r/2; 171v/7; 173r/6; 174v/3; 176r/5; 177v/3; 179r/2; 180v/1; 182r/3;
183v/2; 185r/1; 186v/3; 188r/2; 189v/1; 191r/4; 192v/5; 194v/3; 196r/1; 197v/2; 199v/1; 200v/6;
201r/5; 203v/1; 204v/8; 206r/5; 208r/3; 209v/5; 211v/4; 213v/1; 215r/2; 216r/6; 217v/4; 218v/7;
220r/1; 221r/3; 222r/9; 223v/1; 224v/1; 225v/3; 226v/3; 227v/3; 228v/3; 229v/2; 229v/8; 230v/3;
231r/11; 232v/5; 233r/11; 234r/9; 234v/15; 236r/7; 237r/1; 237v/6; 239r/6; 240r/6; 240v/11; 241v/9;
242r/14; 243r/7; 243v/13; 244v/7; 245r/13; 246r/5; 247r/4; 247v/9; 248r/13; 249r/9; 249v/14; 250v/4;
251v/5; 252r/10; 253v/2; 254r/9; 255r/6; 256v/5; 257v/6; 258v/1; 259v/5; 260v/1; 261v/1; 262r/10;
263r/8; 264r/8; 264v/2; 265v/2
Svazek 124:
002r/1; 003r/1; 004r/2; 005r/2; 006r/2; 007r/2; 008r/6; 009r/6; 010r/5; 011r/5; 012r/5; 013r/10;
014r/10; 015v/5; 016v/5; 017v/5; 018v/8; 019v/8; 021r/9; 022r/9; 022v/1; 024r/3; 025r/3; 026r/6;
027r/6; 028r/8; 029r/8; 030v/2; 031r/10; 032v/2; 033v/6; 034v/7; 036r/7; 037v/1; 038v/7; 039v/9;
041r/3; 042r/6; 043r/8; 044r/10; 045v/3; 047r/4; 048r/7; 049v/3; 051r/3; 052r/7; 054r/2; 055r/6;
056v/7; 058v/2; 061r/4; 062r/6; 063v/8; 065v/4; 067r/4; 068v/5; 070v/6; 072r/6; 073v/7; 075v/2;
077r/6; 079r/4; 080v/4; 081r/5; 084r/5; 085v/1; 086v/7; 088v/6; 090v/1; 092r/5; 094r/3; 095v/5;
097v/3; 099r/4; 101r/1;
102v/3; 104v/1; 106v/2; 108r/3; 110r/1; 111v/5; 113r/6; 114r/2; 115v/1; 116v/1; 117v/1; 118v/3;
119v/4; 120v/4; 121v/6; 122v/7; 124r/4; 125r/8; 126r/7; 127r/10; 128r/8; 129r/6; 130r/1; 131r/5;
132r/4; 134r/6; 135v/6; 137r/5; 138v/2; 139v/7; 141r/7; 142v/6; 144r/4; 145r/8; 147r/3; 148v/2;
150r/1; 151r/5; 152v/5; 154r/4; 155v/3; 157r/5; 158v/3; 159v/5; 160v/8; 161r/1; 162r/4; 163v/2;
164v/1; 165v/2; 166v/2; 167v/8; 169r/2; 170r/5; 171r/5; 172r/9; 173v/5; 174r/3; 176r/8; 177v/4;
178v/5; 180r/2; 181v/5; 183r/3; 184v/2; 186r/4; 186v/4
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Das Klosterkrankenhaus der Barmherzigen Brüder in Brünn
und seine Krankenprotokolle (1748–1780)
Das Klosterkrankenhaus der Barmherzigen Brüder in Brünn wurde im Jahre 1747
von Graf Johannes Täufer Leopold von Dietrichstein in der südlichen Vorstadt bei der sgn.
Langen Brücke über den Fluss Schwartza (tsch. Svratka) auf der damals Wenzels-, heute
Wienerstraße als die zweite Wirkstätte des Ordens auf dem Gebiet der damaligen Markgrafschaft Mähren – nach dem Konvent in Proßnitz (gegründet 1740). Die Pläne des Neubau
und wahrscheinlich auch der Konventkirche des Hl. Leopold wurden von Franz Anton
Grim ausgearbeitet, aber der Ausbau des ganzen Komplexes verzögerte sich aufgrund von
verschiedenen finanziellen Schwierigkeiten über Jahrzehnte.
Der Orden der Barmherzigen Brüder des Johannes von Gott, dieses ursprünglich
spanische Brüderschaft, gehörte zu Pionieren der modernen Krankenpflege. Das dichte Netz
der Spitalseinrichtungen mit geschultem Personal und internationale Kontakte des Ordens,
die den Transfer der neuesten medizinischen Erkenntnissen garantierten, hatten zur Folge
eine deutliche Verschiebung von der mittelalterlichen „Krankensammlung“ zur modernen
Patientenversorgung.
Eine qualitative und kostenlose Pflege um kranke Männer ohne Berücksichtigung der
Konfession oder Herkunft wurde auch durch Einführung einer ganzen Reihe von Neuheiten
ermöglicht. Eine davon war auch die Etablierung eines umfangreichen Administrationssystems – der Krankenbücher. Diese Studie beschäftigt sich mit ihrer quantitativen Analyse
für die Jahre 1748–1780 und beweist, dass die durchschnittliche Mortalität des Brünner
Krankenhauses 11,6 Prozent bei einer Gesamtaufnahme von 10 499 Patienten betrug.
Folgend wurde eine Stichprobe in der Größenordnung von 541 Probanden (5,2 Prozent)
durchgeführt, die auf Diagnosen, Aufenthaltsdauer, Altersstruktur, Herkunftsländer und auf
die Analyse der angegebenen Berufe, als Indikator für die soziale Stellung, gerichtet wurde.
Damit wurde festgestellt, dass die Majorität der Probanden mit Fieberkrankheiten bei der
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 21 Tagen aufgenommen wurde. Die relativ junge
Klientel (27,7 Jahre) stammte aus dem „heimischen“ Mähren (46,6 Prozent), wobei hier die
Gruppe der Gesellen dominant vertreten wurde.
Die Brünner Protokolle sind ein nächster Mosaikteil der Netzstruktur von ersten
„modernen“ Krankenhäusern in Europa. Diese umfangreiche Agentur wurde zwar seitens
des Ordens aus den organisatorischen und rechtlichen Gründen geführt, aber sie ermöglicht
eine sehr präzise Einsicht in die Sozialstruktur der Brünner Klientel, nicht nur des nicht nur
die Altersstruktur und Ausmaßes ihrer Mobilität betreffend, sondern auch bezüglich des
Niveau der Medizinkenntnisse.
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Dušan Uhlíř
Politický vzestup Milana Hodži
v československé vnitřní politice

Political Ascent of Milan Hodža in the Czechoslovak Interior Politic
After 1918, Milan Hodža (1878–1944) was one of the most important representatives of
Slovakia in the newly created Czechoslovak Republic. He belonged to the activist wing
of the Slovak politics and became a minister in a number of Czechoslovak governments
of the agrarians (Republican Party of the Czechoslovak Countryside – Republikáská
strana čs. venkova), the strongest political party of the time. On multiple occasions
he was implicated in political scandals, which damaged his relationship with the socalled Castle group (skupina Hradu) led by President Masaryk and the Minister of the
Exterior Beneš. In the end however they reconciled and in the presidential election of
1935, Hodža persuaded the agrarian representatives to vote for Beneš. Hodža then
became prime minister and remained in this position until fall 1938.
Key words: Slovakia in the Czechoslovak state in 1918–1938, agrarian party, Minister
Milan Hodža, conflicts of the right wing with the so-called Castle group

Milan Hodža vstoupil roku 1919 ve věku jedenačtyřiceti let do aktivní
politiky nového československého státu jako poslanec revolučního Národního shromáždění. Měl již za sebou léta politických zkušeností v slovenském
národním hnutí a také v uherském parlamentu. Hned následujícího roku
se stal ministrem unifikací československého zákonodárství, k čemuž ho
opravňovalo jeho právnické vzdělání. Zařadil se mezi slovenské politiky,
kteří se přiklonili k agrární straně, již její vůdce Antonín Švehla postupně
pozvedl na nejsilnější stranu v mladé republice.1
Hodža na sebe záhy upozornil svými vybroušenými parlamentními
projevy i organizačními schopnostmi a stal se uznávaným mluvčím slovenského křídla agrární strany. Během dvacátých let se vypracoval na čelného
politika této středostavovské strany. Na počátku dvacátých let tak začal
jeho strmý vzestup nejen ve straně, ale i v celé československé politice.
1
Strana se po válce přihlásila k republikánskému programu, a proto se začala označovat
jako Republikánská strana lidu venkovského a malorolnického. Později změnila název na Republikánská strana čs. venkova. Srov. U h l í ř , Dušan: Republikánská strana venkovského
a malorolnického lidu 1918–1938. Charakteristika agrárního hnutí v Československu. Praha
1988; H a r n a , Josef: Republikánská strana. In: Politické strany. Vývoj politických stran
a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004. I. Období 1861–1938. Brno
2005, s. 553–592.

Časopis Matice moravské 130/2011
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Na slučovacím sjezdu československých agrárníků v roce 1922, kdy se
jejich slovenská větev spojila s českou, zaujal Hodža funkci místopředsedy strany. Za amerického pobytu Vavra Šrobára, jednoho z „mužů 28.
října“ a až do té doby hlavního reprezentanta agrární strany na Slovensku,
podryl Milan Hodža jeho autoritu ve straně, zaujal jeho pozici, a stal se tak
nejdůležitějším vládním exponentem na Slovensku. Tím se však evangelík
Hodža dostával do rozporu s Hlinkovou ludovou stranou, která v něm
viděla hlavního rivala v boji o slovenské voliče.2 Přesto patřil Hodža k těm
málo politikům z agrárního tábora, se kterým byli luďáci ochotni rokovat.3
Za první Švehlovy vlády v letech 1921 až 1925 obsadil Milan Hodža
úřad ministra zemědělství, klíčového resortu při prosazování agrární politiky. Parlamentní volby z listopadu 1925 přinesly vítězství občanských stran
a agrárníci v nich potvrdili svou pozici nejsilnější československé strany.
Ve druhé Švehlově vládě, která fungovala jen od prosince 1925 do března
následujícího roku, si Hodža podržel úřad ministra zemědělství. Ukázalo
se však, že v budoucí vládě bude možné obejít se bez socialistických stran,
a tak se pomalu utvářel blok pravicových občanských stran. V mezidobí, kdy
probíhala jednání o novou koalici, převzala výkonnou moc ve státě druhá
úřednická vláda Jana Černého. V té době Antonín Švehla vážně onemocněl
a otěže stranické politiky převzal jako místopředseda agrární strany Milan
Hodža. Z tohoto titulu začal vyjednávat s budoucími vládními partnery.
Příchod Milana Hodži do čela agrární strany a dočasný odchod Švehlův daly vnitrostranickému a vnitropolitickému vývoji nový směr. Hodža přinesl do výkonného výboru agrární strany nové politické metody, za Švehly
nevídané. Způsobily uvolnění stranické disciplíny, přinesly řevnivou náladu
a ve svém důsledku vyhranily rozpory mezi vedoucími činiteli strany.4 Tento
duch se přenesl i na parlamentní fórum a ovlivnil mezistranické vztahy,
takže se vystupňovalo napětí mezi občanskými stranami na jedné straně
a socialisty a Masarykovou skupinou Hradu na straně druhé.
Mnoho z toho, co se dělo od počátku roku 1926 na vnitropolitickém
jevišti, je nutno přičíst osobě Milana Hodži, který vzal do svých rukou úkol
sestavit občanskou celně-kongruovou koalici. Chopil se ho způsobem, do té
doby v československé politice nezvyklým. Nelze říci, že by dělal politiku
příliš odlišnou od té, jakou by musel dělat Švehla v jeho situaci. Podstatný
rozdíl byl především v tom, jakým způsobem ji dělal. Do té doby bylo v ko2
Srov. k tomu: Z u b e r e c , Vladimír: Milan Hodža. Historický časopis 38, 1990,
č. 6, s. 769–786; K o l l á r , Karol: Milan Hodža, moderný teoretik, pragmatický politik.
Bratislava 1994; Milan Hodža – štátnik a politik. Materiály z vedeckej konferencie. Bratislava
1994; B a r t l o v á , Alena – T h u r z o , Ivan: Slovenský Perikles. Náčrt životnej cesty
Milana Hodžu, prvého slovenského predsedu vlády ČSR. Bratislava 2008; C a m b e l ,
Samuel: Štátnik a národohospodár Milan Hodža 1878–1944. Bratislava 2001.
3
C a m b e l , S.: Štátnik, s. 145.
4
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (dále jen AKPR), T 648/26, Udržalova informace
z 12. června 1926.
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alici pravidlem, že se každé usnesení diskutovalo a řešilo kompromisem.
Této zásady se držel až do roku 1925 Antonín Švehla. Je jen dokladem
radikalizace agrárního hnutí, že agrární strana začala po volebním vítězství
řešit potřeby zemědělské výroby ultimativně.
Na Slovensku byl Hodža populární už od let monarchie a z této
popularity těžila po převratu agrární strana, ale i sám Hodža ve straně.
Jak už jsme se zmínili, vytlačil z čelného místa na Slovensku někdejšího
hlasistu a nyní agrárníka Vavra Šrobára, přičemž využil mimo jiné i jeho
delšího pobytu v USA.5 Pevně zakotvil v zemědělském družstevnictví a pro
slovenské voliče byl již v roce 1925 z agrárních předáků nejpřitažlivější.
Znamenal pro stranu prakticky na 300 tisíc slovenských hlasů. Navykl si
při prosazování svého vlivu v agrární straně tuto okolnost v pravou chvíli
zdůraznit.
Milan Hodža byl ovšem schopným a pragmatickým diplomatem
a dokázal své politické názory přizpůsobit a měnit podle okamžité situace.
Slevil nejednou ze svých zásad, potřeboval-li získat nové spojence. Tímto
způsobem navázal četné styky v nejrůznějších politických táborech, a to
doma i v zahraničí. Třebaže patřil k politikům čechoslovakistického tábora, koketoval s myšlenkou slovenské autonomie a využíval ji k upevnění
svého postavení v Praze. Luďáckou legislativní autonomii sice rozhodně
odmítal, ale byl pro autonomii administrativní, která se podle něj naplnila
zavedením zemského zřízení z roku 1928, kdy Slovensko získalo status
jedné ze zemí. Neváhal ovšem obratně využívat luďácké hrozby a svých
styků s politiky Hlinkovy strany na pražském politickém kolbišti. Byl však
patrně upřímným stoupencem čechoslovakismu, už také proto, že s touto
ideologií spojil svůj osud i svou politickou kariéru. „Tento doktor filozofie,
univerzitní profesor hovořící prý snad dvacítkou řečí, autor díla o jazykové
odluce Čechů a Slováků v 19. století, zatím silný čechoslovakista, evangelík, se
v mnoha směrech vymykal tradicím pražského politického prostředí,“ napsal
o něm Antonín Klimek. „Vnášel do něj pro Čechy až exotický nádech manýr
maďarského šlechtického gentrysmu, v jehož prostředí vyrůstal. Salonního
i vervného bonvivansky lehkomyslného i světského stylu, byť s byzantinsko
balkánskou patinou…“  6
V agrární straně byl Hodža jediným politikem, který věnoval ve zvýšené míře pozornost zahraniční politice. Vytvořil dokonce vlastní koncepci
československé zahraniční politiky. Vzhledem k tomu, že zahraniční resort
zastával trvale Edvard Beneš, rostlo časem napětí mezi Hodžou a Benešem.
V Masarykově okolí nebyl Hodža oblíben pro svůj způsob života, pro neprůhledné finanční transakce, na nichž se podílel, a vůbec pro politickou
5
Národní archiv Praha (dále jen NA), Prezidium ministerstva vnitra, Švehlova korespondence, kart. 3822, dva Šrobárovy dopisy Švehlovi ze Spojených států z roku 1923.
6
K l i m e k , Antonín: Boj o Hrad I. Hrad a Pětka. Vnitropolitický vývoj Československa
1918–1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Praha 1996, s. 367.
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nespolehlivost. Roku 1926 nasadil Hodža všechen svůj vliv, aby vyhodil
ze sedla Beneše, a vyvolal tím vleklý spor mezi pravicí a Hradem. Nalezl
v tom ochotné spojence v občanských stranách, které získával pro spojenectví v nové koalici, především v Kramářově národní demokracii, jež měla
s Masarykem a Benešem dávno nevyřízené účty.
Hradní skupina sledovala nástup pravicových stran s obavami. Měla
zájem na udržení staré koalice, a tím i rovnováhy mezi socialisty a občanskými stranami. Výstřelky pravice podle představ Hradu ohrožovaly
demokratický řád, který byl zárukou stability státu.
Hodžovy plány sahaly daleko. Protihradní kampaň měla stmelit
občanskou koalici a přimět jednotlivé strany v ní do připravované vlády.
Útoky takto vzniklého protihradního bloku se stupňovaly a zasahovaly už
nejen osobu ministra Beneše, ale směřovaly stále více k osobě samotného
prezidenta. Z agrárních kruhů zazněly hlasy, že při příští prezidentské volbě by se měl stát prezidentem republiky Antonín Švehla. Hodža, zdánlivě
v pozadí, živil tuto náladu ve svých slovenských denících, které opakovaly
vývody českých pravicových listů.7 Hodžovy aktivity v tomto směru charakterizoval mimo jiné slovenský sociální demokrat Ivan Dérer, když napsal:
„Hodžův charakter byl pro takovéto komplikované poměry přímo stvořen. V nich
se cítil být ve svém živlu, a když byly věci jednoduché, rád je zkomplikoval, aby
měl příležitost prokázat a uplatnit svůj vyrovnávací talent.“  8
Události jarních a letních měsíců roku 1926 přiostřily polaritu ve výkonném výboru agrární strany. Řada vlivných agrárních politiků zavrhovala
Hodžův radikální postup, který zvyšoval vnitropolitické napětí. Cesta k jednání se sociálními demokraty i českými socialisty byla nadlouho uzavřena,
a tak někteří agrární předáci hledali oporu u Masaryka jako jediné pevné
politické autority. 4. června 1926 navštívil prezidenta poslanec Bradáč
a stěžoval si na poměry ve vlastní straně. Uváděl, že „agrárníkům jest úzko
ze situace, do které se dostali, zejména z toho, jak věc vede Hodža“. Prosil prezidenta, aby zasáhl svou autoritou a přiměl k urychlenému návratu Švehlu.9
Také poslanec Udržal, upoutaný v kritických měsících nemocí na lůžko,
odsoudil stávající poměry v agrární straně.10
V nové koalici šlo agrárníkům především o to, aby prosadila obilní cla
na ochranu domácí zemědělské produkce. O ta šlo i Hodžovi. Ukazovalo
se však stále zřetelněji, a výpovědi agrárních politiků to jen dokládají, že
Švehlův záměr v záležitosti agrárních cel se výrazně lišil od toho, jak jej
7
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, fasc. 7, f. 38–39, zpráva redaktora M.
Pácalta z Bratislavy ze 17. srpna 1926, která informuje o tom, že Hodžovým exponentem
v protibenešovské kampani byl jistý dr. Elsa.
8
D é r e r , Ivan: Slovenský vývoj a luďácká zrada. Praha 1946, s. 213.
9
AKPR, 606/26, Zápis kancléře Šámala ze 4. června 1926, pojednávající o Bradáčově
rozmluvě s prezidentem.
10
AKPR, 606/26, K 648/26, Šámalova zpráva z 12. června o návštěvě u nemocného
Udržala.
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nakonec realizoval Hodža. T. G. Masaryk viděl a komentoval celou akci se
cly takto: „Před odjezdem Švehlovým, když v agrární straně vzrůstal nátlak
na zemědělská cla, ujednáno bylo se sociálními demokraty, že sice proti clům
budou protestovat, že však dají se přehlasovat, bude-li věc provedena zákonem.
Jakmile Švehla odjel [léčil se v zahraničí – pozn. D.U.], spustili však agrárníci
za vedení Hodžova a Vraného teroristický nátlak, aby vše se přece jen provedlo
nařízeními a diktovali také výši, na což přirozeně sociální demokraté odpověděli
obstrukcí.“  11 Masaryk charakterizoval vnitropolitický rozvrat v republice
jako krizi vedoucích lidí.
Ve vedení agrární strany se prohloubila diferenciace a polarita mezi
směrem Hodžovým a skupinou umírněných agrárních politiků, představovaných v předsednictvu agrární strany Udržalem, Viškovským, Malypetrem
a Bradáčem. Toto křídlo bylo za Hodžovy vlády ve straně vlastně v opozici.
Bylo bezmocné proti Hodžově skupině postupující ve spolupráci s ostatními
pravicovými složkami v občanských stranách. Lidé této umírněné skupiny
měli poměrně blízko k Hradu a nesli nelibě útoky pravice proti Masarykovi.
Na Hodžovu stranu se postavil šéf agrárního tisku Josef Vraný a dal
do služeb protihradní propagandy deníky Venkov a Večer. Tím vysvětlíme,
proč oba ústřední orgány zasahovaly s takovou vervou do protihradní kampaně. Z vedoucích agrárníků se exponovali v Hodžových plánech František
Staněk a Václav Donát. Byl to právě Donát, kdo na jaře 1926 vystoupil
v senátu s požadavkem agrárních cel s maximální sazbou.
Politický boj pravice s Hradem zavedl československou vnitřní politiku
do slepé uličky. Vnitropolitickou krizi ukončil Švehlův návrat do politiky
počátkem září 1926. Švehla dočasně likvidoval spor dosavadního stranického vedení s Hradem a stabilizoval politické poměry. Jemu patří také
zásluha o to, že byl roku 1926 politicky izolován český fašismus.12
Antonín Švehla zastavil protihradní kampaň agrární strany. Zřejmě
se zhrozil toho, kam se její politika dostala pod Hodžovým vedením.13
„Při svém odjezdu do ciziny počítal s tím, že otázka cla bude podnícena ze
strany vlády, nikoli od agrární strany,“ jak sdělil jeden z hradních informátorů.14 Švehlův kompromisní postoj nebyl tehdy akceptován Hodžou.
Milan Hodža založil svou popularitu ve straně na radikálním postupu.
Sympatie pro skupinu, která vymohla cla, sice ve straně vzrostly, ale
neutrpěla tím ani popularita Švehlova, který byl pro agrárníky vždycky
nespornou autoritou. Švehla se mohl po návratu bez rozmýšlení ujmout
vedení strany i parlamentních záležitostí. Ke své kandidatuře na pre11
AKPR, 606/26, K 606/26.
12
Antonín Švehla proti smírnému stanovisku Hodži a Vraného vynutil odchod generála
Gajdy z armády a ukončil tak jeho aféru. Švehla pochopil, že „že fašismus už je příliš sebevědomý, aby chtěl sloužit za pouhého náhončího jiným stranám. Národní demokraté i lidovci vyseděli si
kukaččino vejce a pořád ještě neprohlédli, že tomu je tak.“ Naše doba 34, 1927, s. 46.
13
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické věci 1, fasc. 7, f. 53, zpráva hradního informátora.
14
Tamtéž.
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zidentský úřad zaujal jednoznačně zamítavé stanovisko a prohlásil, že
jiný prezident republiky než Masaryk nepadá v úvahu.15 Věnoval své
úsilí nejprve pokusu o obnovení všenárodní koalice. Narazil však na nesmlouvavý odpor sociální demokracie.16 V druhé polovině září se konečně rozhodl pro celně-kongruovou občanskou koalici, pracně sestavenou
Milanem Hodžou. Z ní vytvořil v říjnu novou vládu. Získal pro vstup
do ní lidovce, živnostníky a dvě německé aktivistické strany, Bund der
Landwirte a křesťanské sociály. U luďáků a národních demokratů bylo
otázkou času, kdy do nové vlády vstoupí. Museli s ohledem na členstvo
zůstat nějaký čas mimo vládu, ale počítat se s nimi dalo.
Dne 12. října 1926 spatřila světlo světa třetí Švehlova vláda. V ní
obsadili agrárníci kromě úřadu premiéra tři ministerské resorty. František
Udržal se stal ministrem národní obrany, Otakar Srdínko ministrem zemědělství a Milan Hodža ministrem školství.
Poté, co se Švehlovým návratem došlo ke zklidnění vnitřních poměrů,
zkonsolidoval Hrad své pozice a začal si postupně vyřizovat účty se svými
protivníky. Nechal padnout Gajdu a zbavil se i Stříbrného, který byl vyloučen na zářijovém sjezdu ze strany českých socialistů. Nyní přišel na řadu
Hodža. Při Hodžově ne zcela nezávadném morálním profilu nebylo obtížné
v jeho politických i nepolitických aktivitách nalézt zranitelné místo. Tak se
stal Milan Hodža středem pozornosti v tzv. koburské aféře.
Koburská aféra, zvaná také aféra doktora Eislera, se rozvinula kolem
rodinného sporu o fideikomisní statky bulharské carské rodiny Koburgů
na Slovensku. 3. července 1924 byly zákonem č. 179 v Československu
zrušeny fideikomisní statky jako pozůstatek šlechtických výsad staré
monarchie. Měly se nyní stát jako jiné šlechtické velkostatky předmětem
pozemkové reformy. Týkalo se to i pozemků rodinného fideikomisu koburské rodiny na středním Slovensku. Nároky na tato rozsáhlá panství si činili
dva bratři vládnoucího bulharského cara Borise, princové Cyril a Josiáš.
Oba se snažili, každý na svou pěst, aby byly rodové pozemky vyčleněny
z pozemkové reformy, nebo alespoň aby byla jejich parcelace oddálena
o řadu let. Prostředkem jim byla korupce mezi předními československými
stranickými politiky.17
Cyril Koburg dosáhl prostřednictvím svého právního zástupce
dr. Norberta Eislera z Vídně a dalších exponentů toho, že znění zákona bylo
pozměněno zvláštním ustanovením, na jehož základě připadlo slovenské
dědictví jemu. Tato doložka k zákonu o fideikomisech vešla ve známost pod
15
Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), B 40 Presidium zemské správy politické, fasc. 109, č. j. 14031, zpráva Prezidia zemské správy politické ministerstvu vnitra z 23.
září 1926 o zasedání zemského výboru strany lidové v Brně, Šrámek o situaci.
16
Tamtéž, rovněž č. j. 13187, porady republikánské strany v Brně ze 14. září 1926.
17
K l i m e k , Antonín: Boj o Hrad II. Kdo po Masarykovi? Vnitropolitický vývoj
Československa 1926–1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Praha 1998, s.
61–62, 118.
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označením „lex Cyril“. Princ Josiáš se však nevzdal a rovněž tajně vyjednával
s vlivnými československými osobnostmi, aby pracovaly v jeho prospěch.
Pozadí celé záležitosti se dostalo na veřejnost až v listopadu 1926
zásluhou majitele brněnských Lidových novin dr. Jaroslava Stránského.
Na Stránského se tehdy shodou okolností obrátili se žádostí o podporu
zástupci obou princů a svěřili mu důvěřivě kompromitující materiály ve věci
sporu.18 Jaroslav Stránský vše zveřejnil v sérii článků v Lidových novinách
a dal tak podnět k celé aféře.
Stránského údaje kompromitovaly řadu koaličních politiků, v prvé
řadě Hodžu, který byl po delší dobu ve spojení s dr. Eislerem. Prostřednictvím Eislera vyjednával zjara 1926 Hodža se slovenskými luďáky
o spolupráci v koalici. V důvěrných stycích byl Hodža rovněž s mezinárodní dobrodružkou paní von Einem, která se také exponovala ve věci
koburských majetků.19
Skutečný podíl dr. Milana Hodži na koburské aféře dnes už sotva
zjistíme. Hodža byl natolik opatrný, že za sebou smazal většinu stop. Také
dr. Stránský neměl dostatek průkazného materiálu proti Hodžovi v záležitosti dr. Eislera, který byl mezitím zatčen.
Nepochybně existovaly určité styky Hodžovy s Eislerem, to nemohl
ani sám Hodža popřít, ale byly zřejmě jen zprostředkované. Dr. Eisler byl
totiž současně právním zástupcem ostřihomského arcibiskupa. S Hodžou
jednal také ve věci církevních majetků na Slovensku, aby zabránil jejich
parcelaci. Na této věci měli zájem i luďáci, se kterými se chtěl Hodža od jara
1926 dohodnout. Podobně prý měl Hodža zasáhnout ve prospěch statků
koburských, jak vypověděl ve vazbě Eisler.20
Postupně se obvinění, jejichž středem byl Milan Hodža, obrátilo
i proti řadě jiných politiků, a proto bylo zájmem politických stran bývalé
koalice, aby byla koburská aféra řešena pokud možno mimo parlamentní
18
MZA, B 26 Policejní ředitelství v Brně, kart. 1902, č. j. 3146/2, zpráva brněnského
policejního ředitele ze 16. listopadu 1926 prezidiu zemského úřadu: „Jak jsem se důvěrně
dověděl, byl před delší dobou u dra Stránského zástupce prince Cyrila Koburka, jenž dru Stránskému nabídl materiál proti Cyrilovu bratru Josiašovi a snažil se jej přiměti k tomu, aby v Lid.
Novinách uveřejňovány byly články ve prospěch prince Cyrila. Dr. Stránský chtěje získat materiál,
přislíbil, že v Lid. novinách bude psáti příznivě o princi Cyrilovi. Brzy poté dostavil se prý k dru
Stránskému také zástupce druhého bratra Josiáše, jenž rovněž snažil se dra Stránského získati pro
sebe. Dr. Stránský pod záminkou, že potřebuje nějaký materiál proti princi Cyrilovi, aby jej mohl
upotřebiti v Lid. novinách, dovedl materiál tento získati, když byl zástupci prince Josiáše slíbil, že
ve svém orgánu bude se stavěti na stranu tohoto prince. Od obou zástupců slibována byla prý dru
Stránskému značná peněžitá odměna. Dr. Stránský, když materiál měl v rukou, neexponoval se
ve svém časopise Lid. novinách pro žádnou stranu, což vyvolalo urgenci obou zástupců. Dr. Stránský
na urgence odpověděl, že celá záležitost jest jeho soukromou věcí, a chtějí-li si něco vynutiti, nechť
jej žalují, k tomu ovšem nedošlo. Dr. Stránský jest toho mínění, že zástupcové snad obou princů bulharských podobným způsobem získávali si též redakce jiných časopisů, nabízejíce jim větší peněžní
odměny…“
19
K l i m e k , A.: Boj o Hrad II, s. 62.
20
Srov. k tomu denní tisk, např. Lidové noviny z 18. a 19. listopadu 1926, Rovnost č. 319
z 19. listopadu.
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pole. Aféra byla nakonec ukončena pro nedostatek důkazů proti obviněným
politikům. Eisler byl propuštěn a vypovězen z republiky spolu s Cyrilem
Koburgem. Hodža však podal na dr. Stránského žalobu pro urážku na cti.
Jaroslav Stránský patrně jednal ve svém vystoupení proti Hodžovi
jako prodloužená ruka Hradu, který chtěl koburské aféry proti Milanu
Hodžovi a jiným pravicovým politikům využít politicky. Aféra se však
ve svém průběhu obrátila i proti ministru Benešovi, který se na realizaci
Lex Cyril podílel, asi veden snahou vyjít vstříc bulharské carské rodině,
a tím dosáhnout sblížení s bulharskou carskou vládou. Toho zase využil
pravicový tisk k útokům proti Hradu a k obvinění Jaroslava Stránského
a Ferdinanda Peroutky z podílu na korupci.21 Tak byl hrot akce, namířené
původně proti Hodžovi, otupen a obrátil se nakonec také proti Benešovi,
a tím i proti hradní skupině.
Agrární strana vystupovala v celé aféře rezervovaně a především jednotně. Postavila se jednoznačně za Hodžu. Vyšetřování dalších okolností
nebylo vítáno, protože hrozilo nebezpečí, že by byli kompromitováni i jiní
agrární politikové.
Poslední dohru měla koburská aféra v září 1927 před okresním
trestním soudem v Brně, kde se odbýval Hodžův spor se Stránským.22
Dr. Hodža, zastupovaný pražským advokátem dr. Antonínem Šaurem, žaloval Stránského pro jeho články v Lidových novinách, „tvořící skutkovou
podstatu přečinu proti bezpečnosti cti.“  23 Stránský na svou obhajobu prohlásil,
že „nikdy nepochyboval o osobní nezištnosti dr. Hodži, psal své články bona
fide a ve veřejném zájmu a nemůže býti vinen z veřejné zloby. Pokud veřejnost
pokládala část článku za útok na osobní čest dr. Hodži, lituje toho. Nenašel nic,
proč by mohl dr. Hodžu vinit z něčeho nečestného a žádá, aby dr. Hodža považoval toto za satisfakci, jestliže mu svou kritikou ublížil“.24 Hodža Stránského
omluvu přijal a tak spor skončil smírem, v plném souladu s tehdejší politickou situací. Žádný z obou soupeřících bloků neměl už zájem na dalším
rozviřování koburské aféry.
Na Hodžově jménu zůstala však přece jenom skvrna. Nepříznivý
dojem z aféry i jiných jeho transakcí poškodil jeho pověst, i když jeho
politická pozice zůstala zatím nezviklána.
21
Národní zájmy č. 45 z 20. listopadu 1926: „…i českosocialistický deník ukvapil se svým
nerozvážným prohlášením, v němž účast dr. Beneše v jednáních o koburg. statcích vůbec popřel, ač
přece o dr. Benešovi nikdo netvrdil, že jeho účast v celé věci byla by nečestná a nepoctivá. Ovšem,
předhazuje-li se nečestnost a nepoctivost jiným, musí i p. dr. Beneš snésti, aby ukázalo se na význačnou
roli, jakou v celé věci hrál…“
22
MZA, B 26, kart. 1902, č. j. 3146/2.
23
Šlo o články Hodža contra Eisler a Koburské dříví v Lidových novinách ze 17. a 19.
listopadu 1926. Obhájcem Stránského byl jiný pražský advokát dr. Václav Bouček. Proces
proběhl 21. září 1927.
24
Zápis o průběhu procesu ve fondu policejního ředitelství v Brně: MZA, B 26, kart
1902, č. j. 3146/2.
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Počátek roku 1927 byl poznamenán vstupem slovenské ľudové strany
do vlády. Stalo se tak po delším dohadování o tom, má-li být v republice
provedeno politické rozdělení na župy, nebo má-li být realizována samospráva a autonomie zemská. Že bylo rozhodnuto pro druhou alternativu,
v tom je možné spatřovat politický ústupek luďákům před jejich vstupem
do třetí Švehlovy vlády.25 Kvůli luďákům byl zachován i nadále rezort
ministra s plnou mocí pro správu Slovenska, o jehož zrušení se už dávno
uvažovalo. Vedením tohoto ministerstva mělo být nadále pověřeno tříčlenné
direktorium, složené ze dvou luďáků a dr. Hodži.
Tento fakt byl nepříznivě komentován ve většině prohradních listů.
Ferdinand Peroutka tehdy napsal v Přítomnosti: „…pan ministr Hodža, jehož
postavení v době koburské aféry bylo pokládáno za ohrožené, krok za krokem
upevňuje svoje postavení a … čím dál tím více se mu daří ztotožniti svoji osobu
se slovenskou otázkou… Lze předpokládati, že pan Hodža bude dělati nyní
takovou politiku, aby se luďákům zdál nepostradatelným. Poněvadž jeho síla
je na Slovensku, bude se chovati k autonomistickým snahám se sympatiemi.
Předpokládá, že člen slovenského direktoria bude míti postavení tak silné, že
může nedbáti i toho, jak dopadne koburská aféra, a že byť třeba slabý a pošramocen v Praze, nabude zase sil, jakmile se dotkne slovenské půdy.“  26 Z těchto
předpokladů Hodža také skutečně vycházel během příštích dvou let i jako
ministr školství třetí Švehlovy vlády.
Dne 15. ledna vstoupila konečně Hlinkova slovenská ludová strana
do vlády. Luďáčtí ministři dr. Tiso a dr. Gažík obsadili křesla ministra zdravotnictví a ministerstva unifikací, jež bylo nakonec zachováno. „Trapným
překvapením bylo ovšem odhalení pana poslance Jurigy, že vstup ludové strany
do vlády byl odhlasován jen menšinou ve chvíli, kdy většina nebyla přítomna…
Vládní strana s protivládní většinou je živel svrchovaně nespolehlivý,“ napsal
tehdy Peroutka v Přítomnosti.27
Během roku 1927 ustaly zčásti protihradní výpady pravicových
složek v koaličních stranách. Prezidentská volba v květnu 1927 proběhla
Švehlovou zásluhou poměrně hladce a T. G. Masaryk vyšel z volby jako
vítěz. Národní demokracie se dočasně rozešla s českými fašisty a nastoupila
loajálnější kurs vůči Hradu. V agrární straně byly zásluhou Antonína Švehly
radikální snahy pravice silně omezeny. Švehla se soustředil na obnovení
jednoty ve straně a podařilo se mu ji na čas upevnit. Hodža za této situace
chtě nechtě ustupuje stranou.
Zdravotní stav Antonína Švehly se však od října 1927 neustále zhoršoval, a proto se předseda agrární strany rozhodl opustit znovu na čas politiku.
25
MZA, fond B 40, kart. 113, č. j. 7842, Šrámkova zpráva o jednání s luďáky na schůzi
zemského výboru Čs. strany lidové v Brně 10. ledna 1927.
26
Přítomnost, roč. 4, č. 3, 27. ledna 1927, Peroutkův článek o těžkém sloužení dvěma
pánům.
27
Tamtéž.
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Odešel do ústraní a jen na dálku sledoval vnitropolitický život. Tehdy si
v československé politice sotva kdo uvědomoval, že se Švehla do jejího
čela nikdy nevrátí. Od zimy 1927 řídil vládu jako náměstek předsedy vlády
lidovecký ministr Jan Šrámek. Vedení agrární strany převzali po Švehlovi
místopředsedové Staněk a Mašata. Hodža zůstal opomenut.
Vládní koalice, označovaná jako „panská“ a také jako celně-kongruová
podle hlavních politických cílů, které si vytkla, totiž prosazení agrárních
cel na ochranu zemědělské produkce a navýšení platů duchovních. Tento
požadavek sblížil v koalici československé a německé agrárníky na straně jedné a české, slovenské i německé katolické strany na straně druhé.
Shody bylo dosaženo a předlohy příslušných zákonů prošly parlamentem
za pobouřených hlasů opozice.
Teprve v dubnu 1928 vyslala konečně do vlády svého ministra národní
demokracie. Tím se teprve zkompletovala celá koaliční sestava ve vládě.
Původním záměrem Hradu v jubilejním roce republiky bylo přivést
k pádu nepohodlnou vládu občanské koalice tak, aby v den 28. října 1928
byla u moci všenárodní koalice, tedy koalice, ve které by byly zastoupeny
obě socialistické strany. Občanská koalice však osvědčila neobyčejnou životnost. Překonala vnitropolitické rozbroje, novelizovala zákon o sociálním
pojištění a vynutila si odchod úřednického ministra financí Karla Engliše,
blízkého Hradu.
Když se nepodařilo koalici rozbít, usiloval Hrad aspoň o to, aby byl
jmenován nástupce Švehlův a byl z předsednictva vlády odstaven lidovec
Jan Šrámek. Tento plán, jehož iniciátorem byl sám Masaryk, nebyl zcela
v rozporu se zájmem předsednictva agrární strany, protože Šrámek v čele
vlády byl nepohodlný i agrárníkům.
Těžce nemocný Švehla podal demisi až na samém konci ledna 1929.
V těch dnech nebylo v agrární straně jednoty, kdo z jejích politiků bude
Švehlovým nástupcem. Z agrárních předáků, přijatelných také Hradu,
přicházeli počátkem roku v úvahu tři: František Udržal, Karel Viškovský
a Jan Malypetr. U Viškovského však byla na závadu značná prohradní orientace a také silná nedoslýchavost. Malypetr byl pro stranu nepostradatelný
v předsednictvu poslanecké sněmovny, a tak los nakonec padl na Udržala,
třebaže se do poslední chvíle přijetí funkce ministerského předsedy bránil.28
Hrad tuto kandidaturu přivítal, a když mezitím došla demise podepsaná
Švehlou, byl 1. února 1929 postaven do čela vlády František Udržal, až
dosud ministr národní obrany.
První měsíce roku 1929 byly obdobím upevnění moci hradní skupiny
a prohraních směrů v jednotlivých politických stranách, o něž se hradní
skupina mohla opřít. Udržalovo ustanovení předsedou vlády bylo výra28
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, f. 537, zpráva šéfredaktora Lidových
listů Doležala z 2. února 1929: „Viškovského v kritickém okamžiku nechali agrárníci padnout,
protože ho ve straně považují za exponenta hradu.“
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zem této obnovené pozice Hradu ve vnitřní politice a dokladem toho, že
na počátku roku 1929 byla hradní skupina silná natolik, že mohla diktovat
podmínky. Důsledkem politických změn v prvních měsících roku 1929
bylo, že se krajně pravicové složky dostaly na čas do defenzívy a iniciativy
v řízení vnitřní politiky se ujal ve zvýšené míře Masaryk se svou skupinou.
František Udržal se stal nejvýznamnějším exponentem v této nové fázi
vývoje československé vnitřní politiky.29
Rady a podněty Masarykova okolí udělované Udržalovi nebyly pochopitelně vedeny zájmem agrární strany a Udržal nebyl vždycky schopen
rozpoznat, kde je hranice mezi zájmem Hradu a jeho strany. Klidný, solidní
a pracovitý Udržal byl ideálním rezortním ministrem, ale úřad ministerského
předsedy se pro něj ukázal být příliš ožehavým a choulostivým místem pro
jeho nesložitou selskou povahu. Napjatá vnitropolitická situace a nastupující hospodářská krize vyvolaly vážné otřesy, které by způsobily potíže
politikům většího formátu.
Vláda, do jejíhož čela byl Udržal povolán, byla nezměněná vláda
občanské koalice. Ovšem během měsíce února v ní došlo k rekonstrukci.
Tato rekonstrukce vlády, která byla provedena v souvislosti s obnovením
politické autority Hradu, se projevila personálními změnami v čele dvou
ministerstev. 27. února odvolala ľudová strana z ministerstva unifikací
dr. Gažíka a nahradila ho novým ministrem Ľudovítem Labayem. V té
době byla v plném proudu Tukova aféra, ale odvolání Gažíka nebylo ještě
motivováno postojem luďáků k Tukovu procesu.30
Druhou změnou na ministerském křesle byl postižen rezort ministra
školství a národní osvěty. 20. února podal demisi ministr Hodža a byl
vystřídán dr. Antonem Štefánkem. Oficiálně byla tato demise zdůvodněna
Hodžovou chorobou, ale jeho nemoc měla výrazně politické pozadí. Hodža
byl fakticky odstaven na nátlak Hradu.
Slovenské křídlo agrární strany se dostávalo od roku 1923 stále více
pod vliv Milana Hodži. Kdysi jednoznačná autorita dr. Vavra Šrobára byla
od počátku dvacátých let oslabována soustavným a vytrvalým působením
Hodžovy skupiny, tvořené sekretářskou klikou kolem zemského tajemníka
Františka Sedi a redakcí obou slovenských agrárních deníků, Slovenského
denníku a Slovenské politiky.31 Hodža získal na svou stranu někdejší Šrobárovy spolupracovníky Antona Štefánka a Juraje Slávika.
Šrobár byl na Slovensku jedním z nejvýraznějších stoupenců myšlenky
československé jednoty. Čechoslovakismus byl vůdčí myšlenkou Šrobárovy
29
Tamtéž, f. 486, dr. Bradáč referuje 3. května 1929 o své návštěvě u Udržala. Též P a s á k , Tomáš: K politickému pozadí krize vlády Frant. Udržala roku 1932. Československý
časopis historický 11, 1963, s. 165n.
30
Srov. Naše doba 36, 1929, s. 355. Gažíkova demise byla zapříčiněna soudním sporem,
do kterého se Gažík jako soukromník zapletl a který byl neslučitelný s osobou státního
ministra.
31
U h l í ř , D.: Republikánská strana, s. 130.
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politické koncepce pro Slovensko.32 Ta se však osvědčila jen v prvních letech československého státu. Zásluha na konsolidaci slovenských poměrů
v popřevratových letech připadla především Šrobárovi jako ministru pro
správu Slovenska. S přechodem do normálního politického života ztrácela
však idea čechoslovakismu na nosnosti, což politický idealista Šrobár nedokázal pochopit. Šrobár se nikdy nesmířil se systémem politických stran
a snažil se zachovat nadstranickou jednotu aspoň pro Slovensko. Usiloval
o vytvoření jakési vládní celoslovenské strany.33 Jeho konečný vstup do agrární strany byl veden nutností rozhodnout se pro některou přijatelnou
politickou stranu po rozpadu slovenského poslaneckého klubu roku 1920.
S nástupem Hlinkovy ľudové strany na linii autonomismu docházelo
stále častěji ke sporu mezi touto stranou a nekompromisním Vavro Šrobárem. Šrobárovi, bývalému hlasistovi a Masarykovu žákovi, byly všechny
autonomistické a separatistické tendence některých slovenských politiků
naprosto cizí.34 Proto také vyhlásil luďákům nesmiřitelný boj, který ovšem
vedl k dalekosáhlým rozbrojům ve slovenském politickém táboře. Proti
Šrobárově nepružné linii státotvorného čechoslovakismu postavil Milan
Hodža linii stavovskou. Ta musela mít u slovenských voličů agrární strany
mnohem příznivější ohlas než Šrobárův překonaný čechoslovakismus. Tak
jako nabídl hmotné výhody voličům, zejména když se zasloužil o budování hospodářských družstev, poskytl je i svým spolupracovníkům. Tuto
hmotnou stránku Šrobár ve své politické nezkušenosti nedocenil. Není
proto divu, že se konstelace v agrární straně na Slovensku rychle změnila
ve prospěch mladšího a průbojnějšího Hodži. Od roku 1926 získal pak pro
novou občanskou koalici také Hlinkovu ľudovou stranu, tedy Šrobárova
největšího rivala.
V roce 1925 byl Šrobár odstaven do senátu, který byl všeobecně
považován za instituci pro vysloužilé stranické politiky a Hodža za sebou
strhl většinu vlivných činitelů na Slovensku. Po Šrobárově boku setrvala
jen nevelká skupina starých slovenských politiků, k nimž je možné počítat
senátora Milutina Križka, dr. Pavla Blaha, senátora Roháčka, poslance
Jančeka a několik dalších. Většina mladších přešla k Hodžovi, který politicky sliboval více než Šrobár. Po brzké smrti Križkově a Blahově zůstal
Šrobár na Slovensku téměř osamocen.35 Oporu měl spíše u státotvorných
slovenských politiků v jiných politických stranách a také u skupiny Hradu,
jejíž zájmy na Slovensku vždycky zastupoval.
32
D é r e r , I.: Slovenský vývoj, s. 112n.
33
Tamtéž.
34
K osobnosti dr. Vavro Šrobára srov. L e i k e r t , Jozef a kol.: Kulturno-politický
profil Vavra Šrobára. Nitra 2005, zde zejména studie Vincenta Š i b í k a Vzdelanec uprostred politiky – zoon politikon, s. 77–104, a Ivana Dubničky Vavro Šrobár a čechoslovakizmus,
s. 105–135.
35
Križko zemřel roku 1926, Blaho roku 1927.
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V srpnu 1927 se pokusil Vavro Šrobár, zbavený svým sokem téměř
všeho vlivu, o obnovení své politické pozice. Využil oslav svých šedesátých
narozenin k ostrému projevu v senátě, ve kterém napadl Hodžu a odsoudil
pravicový kurz v agrární straně.36 Svoji řeč také silně vyhrotil proti luďákům.
Tehdy také Šrobár zveřejnil svůj plán vydávat znovu spolu se socialistickými
poslanci Dérerem a Hrušovským týdeník Hlas. Pro tento podnik, který by
jistě nezůstal na Slovensku bez ohlasu, měl Šrobár jasnou podporu Hradu.
Byla to však agrární strana, která proti Šrobárovi použila organizační řád
strany a zabránila mu v obnovení kdysi velmi populárního slovenského
časopisu. Šrobár se musel svého plánu vzdát, ale jeho vystoupením byl dán
signál k novému sporu mezi ním a Hodžou.
Tento spor byl už jen posledním Šrobárovým pokusem zvrátit Hodžovo postavení ve vnitřní politice. Měl být tentokrát veden nikoli v zákulisí,
ale na veřejnosti. Otevřený boj pak probíhal několik měsíců v tisku a skončil až v polovině roku 1928. Jeho vyvrcholením bylo vydání Šrobárovy
účelově motivované knihy Osvobodené Slovensko, která obsahovala mimo
jiné ostrý útok proti Hodžově politické úloze na Slovensku po převratu.
Vavro Šrobár neunesl skutečnost, že ho Hodža odsunul na vedlejší kolej,
a přestože měl za sebou Hrad, neuspěl ani v tomto posledním kole zápasu.37
Šrobár pak oživil svůj spor ještě zjara 1929, kdy se jednalo o Hodžovo
politické odstavení a kdy znovu posloužil Hradu na Slovensku novými
útoky proti Hodžovi.
Agrární strana na Slovensku zahrnovala v mnohem větší míře než
v českých zemích složky inteligence. Byla nejsilnější československou
stranou na Slovensku a představovala silnou protiváhu luďáckému autonomismu. Během dvacátých let ale zesílil nacionalismus v řadách slovenské inteligence i v lidových vrstvách pod vlivem nepříliš šťastné politiky
českých stran na Slovensku. A tak nový Hodžův kurz, obratně operující
s hrozbou luďácké autonomie, kterou používal proti pražským politikům,
nalezl mnohem větší sympatie u slovenských agrárníků než Šrobár se svou
zastaralou politickou koncepcí. Evangelík Hodža našel cestu k luďákům,
kterou katolík Šrobár odmítl. Hodža rozehrál obratnou hru mezi luďáky
a československými politiky. U pražského vedení agrární strany zdůraznil
svou úlohu zprostředkovatele, a stal se tak pro ně nepostradatelným.
Z nejvlivnějších slovenských agrárních politiků stáli roku 1928
na Hodžově straně prezident obchodní komory v Bratislavě senátor Kornel Stodola, košický župan Juraj Slávik a poslanec Anton Štefánek, jeden
z předních ideologů agrarismu. Slávik i Štefánek byli současně ve velmi
dobrém vztahu k Hradu.38
36
Šrobár contra Hodža. Přítomnost, roč. 5, č. 18, 10. května 1928; Proč měl vycházet Hlas.
Přítomnost, roč. 4, č. 50, 22. prosince 1927.
37
Z galerie slovenských politiků. Přítomnost, roč. 5, č. 33, 23. srpna 1928.
38
Štefánik a Slávik, přestože ve sporu Šrobár – Hodža opustili Šrobára a postavili se
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Hlavní silou, o niž se Hodža na Slovensku opíral, byla klika stranických
sekretářů, která držela pevně v rukou stranický aparát. „O každém poslanci
nebo senátorovi na Slovensku by se dalo říci několik detailů. O žádném však, že by
dělal v agrární straně politiku. Tu dělá výhradně Hodža s generálním tajemníkem
Seďou. Jim poslanci a senátoři jsou jen nutným zlem,“ napsala Přítomnost.39
V době vytváření občanské koalice se Hodža se svou slovenskou
skupinou postavil na stranu protihradní sestavy. Byl natolik obratným politikem, že sice dělal v tomto období protihradní politiku, ale vždy pokud
možno tak, aby mu účast v alianci proti Hradu bylo těžko přímo prokázat.
V tomto ohledu si roku 1928 počínal obratněji než pravicoví agrární politikové Vraný, Staněk nebo Beran, kteří šli proti Hradu s otevřeným hledím.
Hodža nepřestával během tohoto roku prostřednictvím svých exponentů
ujišťovat prezidenta o své loajalitě a ochotě spolupracovat. Několikrát použil
i prostřednictví Karla Čapka ke vzkazům o přátelských úmyslech.40 Hrad
však nebyl na pochybách o skutečných Hodžových úmyslech.
Na podzim 1928 došlo k dočasnému urovnání Hodžova poměru
především k Benešovi a Hodža se stal dokonce nakrátko vážným kandidátem na předsedu vlády.41 Svou obojakou politikou si však hradní skupinu
nezískal. Prezident a jeho okolí sledovali jeho postoj s rostoucí nedůvěrou
a čekali jen na příležitost, kdy by ho mohli odstavit od vládní politiky. Ta
se naskytla právě v únoru následujícího roku.
Co se hradní skupině nepodařilo v koburské aféře roku 1926, podařilo
se nyní, když další kolo vnitropolitického zápasu skončilo vítězstvím Hradu.
Když se v právě potlačeném sporu agrární pravice s Benešem ukázalo, že
skutečná spolupráce s Hodžou není možná, rozhodli se ho hradní politikové odstranit z vlády. Využili proti němu všech argumentů, které zrovna
měli po ruce a použili jich k tiché likvidaci Milana Hodži jako ministra.
V poslední době to byly zejména tři Hodžovy politické akce, kvůli
kterým přetekla trpělivost ministra zahraničí. Při pražské návštěvě bývalého britského premiéra Mac Donalda v říjnu 1928 chtěl Hodža propašovat
k známému labouristovi delegaci chorvatské rolnické strany Radićovy,
která byla v opozici k bělehradské vládě. Ta hodlala britskému politikovi
přednést své stížnosti proti královské vládě. Přibližně ve stejné době uzavřel Hodža na vlastní pěst dohodu s ostřihomským arcibiskupem ohledně
arcibiskupských statků na Slovensku, které měly být na základě této
za Hodžu, byli současně dosti spolehlivými přívrženci hradní politiky Masarykovy. Oba byli
stoupenci čechoslovakismu. Slávik byl v následujících letech jako ministr vnitra jednou z opor
hradního směru ve vládě.
39
Z galerie slovenských politiků.
40
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, f. 136; tamtéž, složka 32, f. 145–147,
230.
41
MZA, B 40, kart. 130, č. j. 15569, Šrámkova zpráva na schůzi zemského výkonného
výboru lidové strany v Brně 1. října 1928: „Nejvíce nadějí má však nyní opět Hodža, ježto napětí
mezi ním a dr. Benešem bylo odstraněno…“
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dohody vyvázány z československé pozemkové reformy.42 Vyvrcholením
těchto Hodžových zahraničněpolitických akcí byla aféra s bulharskou zemědělskou centrálou, jež propukla v prosinci 1928 a ve které figurovalo
Hodžovo jméno na prvním místě.43
Tato družstevní ústředna v Sofii byla hospodářským podnikem
někdejší selské strany Alexandra Stambolijského, který byl zavražděn
během krvavého pravicového puče v roce 1923. Družstevní ústředí bulharského Zemědělského svazu bylo poslední baštou kdysi silného agrárního hnutí někdejšího premiéra Stambolijského, které se nyní nacházelo
v opozici. Roku 1928 se dostalo zadlužené centrále finanční podpory
z Československa a tím byl její majetek sanován.
Za touto akcí, která byla v rozporu s Benešovou politickou linií
orientovanou na sblížení s bulharskou vládou, stál opět Milan Hodža. On
zorganizoval družstevní centrále prostřednictvím svého spolupracovníka
Františka Sedi podporu ve výši 10 milónů leva. Na Seďovo jméno byla také
část majetku převedena jako záruka. Tato Hodžova finanční transakce se
setkala s nepříznivým ohlasem u bulharských vládních kruhů a poškodila
československé politické zájmy v Bulharsku.44 Vyvolala bouřlivé reakce
v bulharské tisku, což se přeneslo i do československých listů. Československé ministerstvo zahraničních věcí stálo dost úsilí, než byl setřen špatný
dojem z Hodžova zásahu v Bulharsku.
V době protihradního tažení agrárníků vyjednával Milan Hodža
ve Vídni s některými rakouskými a maďarskými žurnalisty a politiky o podporu kampaně proti Benešovi ze zahraničí. Výsledkem těchto jednání byly
články v Neues Wiener Illustriertes Extrablatt a v Pesti Hirlap namířené
proti Benešovi. 45 Tato poslední událost a spolu s ní i případ sofijské družstevní centrály byly hlavním důvodem, proč se Hrad po obnovení dobrých
kontaktů s agrární stranou obrátil v lednu 1929 k agrárním předákům
s rezolutním požadavkem, aby bylo s Hodžou zúčtováno.
Prosadit v agrární straně Hodžovo odstavení bylo pro Udržalovu
prohradně orientovanou skupinu tvrdým oříškem. Usnadněno bylo jedině
tím, že v současné době měla většina agrárníků prvořadý zájem na dobrých vztazích s Benešem, který měl před mezinárodním fórem v Haagu
obhajovat československou pozemkovou reformu, ohroženou protestní
42
AKPR, 606/26, T 90/9, Beneš o Hodžovi 19. ledna 1929.
43
Tamtéž, 1159/29, zpráva poslance Čuříka na výkonném výboru Čs. strany lidové
12. dubna 1929.
44
Archiv ministerstva zahraničí Praha, politické zprávy Sofia, 1928, č. 177/28, Sofijské
vyslanectví do Prahy 1. prosince 1928: „Čsl. republikánská strana poskytla asi 10 milionů lvů
na sanaci zemědělské syndikátní centrály v Sofii. Zemědělský poslanec Muravjev za tuto pomoc
vzdal v listu dík min. dr. Hodžovi a tím zbytečně jeho osobu zatáhl do debaty… celkem je nutno říci,
že … sanace syndikátní centrály je okamžitým čs. zájmům na škodu, že má nepříznivé důsledky
na čs. sympatie v kruzích bulharské inteligence…“
45
AKPR, 606/26 zpráva č. 169/29 z 16. ledna 1929 a zpráva č. 509/29 z 13. února 1929.
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akcí britského lorda Rothemera a žalobou bývalé české šlechty. „Nejbohatší agrárníci budou státi za Benešem, protože Beneš prohlásil, že to v Haagu
musí s pozemkovou reformou vyhrát,“ praví se v důvěrné zprávě Kanceláře
prezidenta republiky.46
Původní záměr Hradu směřoval k tomu, aby byl Hodža likvidován
i v republikánské straně. Pro Hodžovo vyloučení ze strany bylo prohradními
politiky vzneseno obvinění, že v záležitosti bulharské družstevní centrály
disponoval ministr školství nekrytými směnkami. Velmi ostře proti Hodžovi
vystoupil zejména Karel Viškovský. 9. února prohlásil, že „míra toho, co
nadělal, přetekla. To nejsou jenom miliony, které šly do Ostřihomu, to jsou ještě
jiné a jiné věci. On prostě vládne čistě agrárně a z toho pak povstávají zmatky.“  47
Úmyslem Hradu bylo nejen zbavit Hodžu politického vlivu, aby neškodil, ale také odstavit ho při jeho nákladném způsobu života od zdroje
příjmů, jakým pro něj bylo ministerstvo. Tím by ho dostala skupina kolem
Masaryka do nepříjemné situace, ve které by nebyl schopen vyrovnávat
své dluhy.
Počátkem února projednávalo předsednictvo agrární strany Hodžův
případ na zvláštním zasedání, o kterém 12. února informoval poslanec
Bradáč Hrad. „…Hodža před dvěma měsíci koupil si po 100.000 Kč Staňka
a Mašatu. Když Udržal svolal užší předsednictvo strany, na kterém mělo být
usneseno vyloučení Hodžovo, ujal se Beran slova a hájil Hodžu tvrzením, že
všechno, co se proti Hodžovi uvádí, jsou věci za vlasy přitažené a že bez pádných
důkazů se strana nemůže proti Hodžovi postaviti. Na to vskočili do debaty Staněk
a Mašata a Hodžu obhajovali… Seďa bude pravděpodobně oddělán, uvízlo mu
prý 7 milionů mezi prsty.“  48 Ale k Hodžovu ani Seďovu vyloučení zatím
nedošlo, protože Hodža znamenal pro stranu mnoho. Vedoucím agrárníkům bylo naprosto jasné, jak uvádí ve své zprávě Bradáč, „že nemůžeme
nechat Hodžu jen tak beze všeho padnout, než bychom měli za něho náhradu.
Že ho nemůžeme jen tak beze všeho vyhodit, když je nebezpečí, že by Slovensko
šlo s ním a proti nám, proti straně.“  49
Pozitivních výsledků dosáhla hradní skupina jen ve věci Hodžova odvolání z funkce ministra. 19. února mohl Udržal oznámit kancléři Přemyslu
Šámalovi, „že jednání o demisi ministra Hodži bylo sice dosti úporné, ale že se
mu přece jen podařilo oposici zmoci.“ Sděloval dále, že „má naději, že stane
se tak i příště v jiných věcech“.50 Netajil se ovšem tím, že zejména poslance
Staňka štve proti Hradu Karel Kramář. Rozhodnutí o Hodžově odvolání
z politiky tedy na předsednictvu strany padlo. Přesto agrární Venkov, jehož
46
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, f. 534–536, Bradáčova informace z 12.
února 1929.
47
K l i m e k , A.: Boj o Hrad II, s. 185.
48
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, Bradáčova informace, f. 522–533.
49
Tamtéž.
50
AKPR, 197/29, Udržal Šámalovi 23. února 1929, f. 197/29, 887/29.
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šéfredaktorem byl Josef Vraný, omlouval ve vydání z 21. února Hodžovu
demisi jeho nemocí: „Ministr Dr. Milan Hodža stůně už od 6 let a v minulých
letech velmi často vyhledával pomoci a zotavení ze své průduškové choroby buď
v Tatrách nebo v Alpách. Neúmorná jeho píle a činnost v republikánské straně
na Slovensku a v druhých zemích i v Praze v ministerstvu a v celé řadě politických a kulturních akcí, zvláště pak neobyčejně četná jeho přednášková činnost
ztěžovala, aby se z nemoci úplně vyléčil. Ministr Dr. Hodža po poradách lékařů
loňského roku dvakrát se rozhodl, že odejde z vlády, ale vzhledem k politické
situaci a stanovisku naší strany vždy od svého záměru upustil. Když se před
čtrnácti dny vyjasnila politická situace a náš ministr Fr. Udržal stal se předsedou
vlády, tu Dr. Hodža definitivně rozhodl se podati demisi. Všichni činitelé naší
strany postavili se proti tomuto záměru a podařilo se jim Dra. Hodžu přiměti,
aby demisi nepodal. Podařilo se jim to pouze na dva týdny. Když v posledních
dnech lékaři začali znovu naléhat, aby se Dr. Hodža konečně soustavně léčil,
v úterý [to je 19. února – pozn. D. U.] jsme zaznamenali, že v jeho zdravotním
stavu nastalo zhoršení, nedal si již ministr Dr. Hodža brániti a odevzdal do rukou ministerského předsedy svou demisi.“  51 To byla ovšem oficiální zpráva
určená pro veřejnost
Hodžova pozice ve straně byla po 20. únoru 1929 silně otřesena.
Hodža se vzdálil na delší čas z Prahy a léčil se v Tatranské Poljance. I zde
však zůstal v úzkém styku s politickým děním a vyčkával, jak se pro něj
situace vyvine. Od jara 1929 usiloval o to víc o podepření svého vlivu
na Slovensku, který mu měl sloužit jako protiváha proti Praze. Jelikož
zůstávala stále otevřena otázka Švehlova nástupce v čele strany, pracoval
Milan Hodža na upevnění kontaktů s ľudovou stranou pro případ, že by
bylo třeba vytvořit jednotnou slovenskou frontu, pokud by došlo k jeho
vyloučení ze strany.52 Současně však sondoval půdu ve své straně na Slovensku a shromažďoval kolem sebe nové stoupence. Ale byla to jen „pohrůžka,
která má nejvíce působiti na české agrárníky. Hodža hrozí straně jejím vážným
oslabením, které ji připraví o vedoucí postavení ve státě, jestliže strana mu nedá
možnost nového vzestupu. Jako obyčejně i v tomto případě zašel příliš daleko,
takže mu nezbylo, než aby jeho tisk dementoval zprávy o slovenském frontu.“  53
Ve skutečnosti bylo Hodžovo postavení také na Slovensku povážlivě
ohroženo, zejména mezi československou složkou slovenské veřejnosti,
která nebyla zdaleka zanedbatelná. Velký podíl na tom měla také Šrobárova kniha Osvobozené Slovensko, vydaná roku 1928 za Šrobárova sporu
s Hodžou.54 Šrobár ve své knize vylíčil obojakou politiku Milana Hodži
51
Venkov, 21. února 1929.
52
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, f. 1160/29, zpráva bratislavského
policejního ředitelství z 12. dubna 1929.
53
Tamtéž.
54
Š r o b á r , Vavro: Ovobodené Slovensko. Praha 1928. Šrobárova kniha byla vyvrcholením jeho sporu s Hodžou. Šrobár v ní poukázal na to, jak si prý Hodža ještě v posledních
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za války a snažil se v ní doložit, že Hodža do poslední chvíle, ještě jako
zástupce Československé republiky v Budapešti koncem roku 1918, údajně
spolupracoval s Maďary. Šrobárových domnělých argumentům proti Hodžovi použili v roce 1929 jeho odpůrci i Šrobár sám k oslabení Hodžova
vlivu na Slovensku.
Z iniciativy senátorů Šrobára a Roháčka byla svolána v polovině dubna
do Bratislavy porada slovenských agrárních funkcionářů, která měla určit
nový směr vývoje agrární politiky na Slovensku. Podle informace Karla
Viškovského kancléři Šámalovi „nejde o nic menšího, než o reorganisaci strany
na Slovensku, aby organisace nebyly závisly na diktátu jednoho člověka, jako
tomu bylo dosud. Jde tedy o skutečné přivtělení Slovenska ku Praze. Hodža protestoval proti tomu, aby se tato schůze konala bez něho, neboť v meritu jde to vlastně
proti němu a proti vlivu, který dosud vykonával na slovenské organisace.“  55
Pražské agrární vedení však v té době už netrvalo na Hodžově odstranění ze strany a rozhodlo se ponechat ve stranických funkcích i Hodžovy
spolupracovníky Seďu, Huška a další. Nemohlo riskovat další vnitrostranické spory na Slovensku a bylo nakonec ochotno převzít v budoucnosti
některé Hodžovy finanční závazky.56
Dr. Milan Hodža tak byl dočasně vyřazen z vládní politiky. Aby se
mohl vrátit do vlády, musel najít cestu ke smíru s Masarykem a Benešem,
kteří byli na počátku třicátých let nakloněni spolupráci s ním. To bylo
v roce 1932, kdy padl pod novým náporem pravicového křídla v agrární
straně, představovaného v té době Františkem Staňkem, premiér Udržal.
Padla také celá Udržalova vláda a Hrad hledal za Udržala nového spojence.
V září 1932 přistoupil na vyjednávání s Hodžou, který požadoval za svoje
spojenectví úřad předsedy vlády a splacení svých dluhů Hradem.57 Po delším jednání Hodža ustoupil od prvního požadavku a spokojil se nakonec
s vlivným a bohatým resortem ministra zemědělství. 29. října téhož roku
se stal ministrem zemědělství první vlády Jana Malypetra. V následujícím
bouřlivém období, spojeném s prezidentskou volbou Edvarda Beneše roku
týdnech monarchie držel své želízko v ohni pro případ, že by se osvobozenecké hnutí nezdařilo.
55
NA, Benešův archiv, Vnitropolitické záležitosti, Viškovský Šámalovi, f. 518.
56
AKPR, 887/26, T 844/30, Štefánkova zpráva z 18. června 1930.
57
AKPR, 606/26, T 1355/32, zpráva prostředníka dr. Boučka o důvěrné rozmluvě
s dr. Benešem ze 16. září 1932, kterou zaznamenal kancléř Šámal: „Z rozmluvy této vyjímám:
Navštívil Dra Beneše Dr. Bouček, který mu sděloval, že byl u něho Seďa se vzkazem od Hodži.
Hodža nabízí Dru Benešovi mír. Převedl by agrární stranu do tzv. hradního tábora a zbavil by ji
oposice, ovšem za dvou podmínek: 1) že by se stal ministerským předsedou, 2) že by mu byla dána
k disposici větší suma peněz. Dr. Beneš sdělil na to Dru Boučkovi, že cesta Hodžova není správná.
Hodža ví, co mu řekl pan president v Lánech, totiž, že ho zásadně nezamítá, ale že musí pracovat.
Na místo toho Hodža stále ještě do posledních dnů napadá ve svém orgánu Dra Beneše, zatímco
mohl již po celou řadu měsíců připravovati cestu ke společné práci. Dr. Šámal.“ Další jednání vedl
dr. Hodža s dr. Boučkem, jak to potvrzuje záznam v NA, Benešův archiv, Vnitropolitické
záležitosti, f. 17–24, kde je podrobně vypsán obsah celé rozmluvy Hodži s Broučkem vedené
20. září 1932.
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1935, přivedl Milan Hodža většinu agrární strany do hradního tábora a zasloužil se o to, že byl Beneš zvolen Masarykovým nástupcem. 5. listopadu
1935 byl jmenován jako první Slovák předsedou československé vlády.
Der Aufstieg Milan Hodžas in der tschechoslowakischen
Innenpolitik
Der Autor untersucht in seiner Studie die politische Karriere von Milan Hodža (1878–
1944), der im Rahmen der tschechoslowakischen Politik des Zeitraums von 1918 bis 1938 als
bedeutender Repräsentant der Slowakei gelten kann. Als Mitglied der Agrarpartei (offizieller
Name: Republikanische Partei des tschechoslowakischen Landes), der stärksten tschechoslowakischen politischen Partei, bekleidete er für diese Partei ein Abgeordnetenmandat und war
mehrmals Minister in verschiedenen Ressorts (Legislative Vereinheitlichung, Landwirtschaft,
Schulwesen). Gleichzeitig war Hodža einer der tonangebenden Gestalter der Parteipolitik.
Als Slowake engagierte er sich in der Innenpolitik oftmals in der slowakischen Frage und
er benutzte deren Stellenwert auch zur Stärkung seines eigenen Einflusses in Prag. Durch
seine Haltung und infolge mehrerer politischer Affären machte sich Hodža die einflussreiche
Gruppe der Politiker im Umkreis von Präsident T. G. Masaryk sowie von Außenminister Edvard
Beneš zum Feind, die gewöhnlich als die „Burg“ bezeichnet wird, in deren Augen Hodža
als politisch unzuverlässig galt. Innerhalb der Agrarpartei wiederum stand Hodža vor der
Herausforderung, den Einfluss seines Widersachers Vavro Šrobár zu brechen, der ebenfalls
als wichtiger politischer Repräsentant der Slowakei galt. Der Autor verfolgt aufgrund des
Studiums von vertraulichen Materialien aus der Kanzlei des Republikspräsidenten und aus
dem Beneš-Archiv die Peripetien dieser innenpolitischen Machtkämpfe, und zwar von der
Gründung der Republik bis in die Mitte der dreißiger Jahre. 1935 kam es zwischen der „Burg“
und Hodža zum Friedensschluss, nachdem Hodža seine Partei dazu brachte, bei der Wahl
des Präsidenten Edvard Beneš zu unterstützen. Als Dank dafür wurde er im Folgejahr zum
Premier ernannt und er verblieb in diesem Amt bis zur Krise von München im Herbst 1938.
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Martin Šikula
Spolkový život na pozadí združstevňování
a kolektivizace severohorácké vesnice

Sonda do proměny spolkové sítě v letech 1945–1955
v okresech Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad
Sázavou

Guild Life on the Background of Collectivization of a North-Highland Village
Probe into the Guild Network in the Districts of Bystřice nad Pernštejnem and Žďár
nad Sázavou in 1945–1955
The transformation of guild life and introduction of mass organizations after 1945 is
an open area of research, especially in the specific circumstances of the regions such
as Nové Město, Bystřice nad Pernštejnem and Žďár nad Sázavou. In the post-war
period dominated by the Czechoslovak Popular Party, the probe into the social life
of these districts with their original mainly agrarian and Catholic guilds renders an
image of forceful transformation culminated by the communist acquisition of the
monopol of power, collectivization and a new association law from the year 1951.
The reorganized firebrigade thus remained an island of tradition and continuity in
the north-highland village.
Key words: guilds, mass organizations, Communist Party of Czechoslovakia (KSČ),
Czechoslovak Popular Party (ČSL), collectivization, laws

Specifika moravských regionů daná religiozitou a místními potřebami
obyvatelstva umožňují poměrně zřetelnou ilustraci dopadu nových politických podmínek v přechodném poválečném období a především po roce
1948. Severohorácké okresy Žďár a Bystřice nad Pernštejnem1 náleží sice
již k českomoravskému pomezí, ale v politicko-společenských tradicích
(velká převaha stoupenců Československé strany lidové) se podobnosti
s jihomoravskými okresy nabízejí.
Otázku transformace společenského života se zaměřením na činnost
spolkových organizací v poválečném desetiletí je třeba vnímat v souvislosti
s více aspekty, neboť pouze hlediska zájmů či stavovské orientace místního
obyvatelstva nám pro sledování problematiky v uvedeném čase zásadně
nedostačují. Předně jsou zde celonárodně nové politické podmínky obnovené republiky, jež vymezily typ demokracie v rámci Národní fronty
1
Okres Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou vznikly od roku 1949 jako nástupnické okresy většiny politického okresu (p. o.) Nové Město na Moravě.

Časopis Matice moravské 130/2011
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a usnadnily sloučení či definitivní likvidaci původních spolků. Poúnorový
mocensko-politický systém po krátkém mezidobí uzákonil jediný typ masové organizace. Sdružení tohoto typu ve svém již tak omezeném výčtu
předstíraly zájmové možnosti, řízené ovšem KSČ. Také místní tradice
zůstávají v této proměně vlivným aspektem a pomáhají objasnit výkon
centrálních pokynů v podmínkách regionu.
Cílem studie je analýza praktického dopadu poválečných politicko-společenských podmínek na tradiční spolkovou síť severohoráckého venkova,
namnoze s dominantní katolickou a agrární tradicí. Současně jde o pokus
představit regionální a místní proměny na pozadí poválečné spolkové legislativy, k níž se přirozeně po únoru 1948 přidával ideový faktor utvářený
stranickou linií KSČ. Získání konkrétního obrazu těchto změn se může
stát východiskem pro srovnání s podobnými změnami v dalších regionech
a rozpor či naopak soulad mezi oficiální frazeologií a skutečnou činností
místních organizací pak poukazuje na hlubší složitosti výstavby centrálně
řízeného systému na nižších úrovních. Vzhledem k pokusu o souhrnné
představení organizací či spolků a se zřetelem k torzovitému stavu přímé
pramenné základny jejich okresních a místních složek bylo třeba provádět
výzkum i metodou náhodného výběru, tudíž i přes vyslovení závěrů nelze
vyloučit případná budoucí zpřesnění.2 Vedle poválečné situace je zde větší
pozornost věnována poúnorovým masovým organizacím šířeným na venkově
a konečně také jediné kontinuální tradici, jíž bylo hasičské hnutí.
V souvislosti s chronologií vývoje je též nutno učinit poznámku
k termínům združstevňování a kolektivizace. Združstevňování lze i přes
politizaci venkova ztotožnit jen s léty 1945–1948 u zemědělských strojních
družstev, vycházejících z principů družstevnictví, v tomto případě vzájemné pomoci za účelem společného nákupu mechanizace. Po roce 1948 se
však již jedná o označení taktické, neboť vznikající JZD byla družstvy jen
podle názvu. V roce 1949 nastartovaný proces více odpovídal sovětské
kolektivizaci a kolchozům.3
Hodnotíme-li dosavadní bádání, téma spolkového života je třeba vnímat
v kontextu vývoje venkova po roce 1945. Práce k politickým, společenským
a k ekonomickým dějinám se sice primárně spolkovým životem nezabývají,
ale představují širší souvislosti, na jejichž pozadí k proměně a k zániku spolků došlo. K politickým dějinám je třeba vedle Karla Kaplana4 zmínit kupř.
2
Nikoliv ojedinělá bílá místa v pramenné základně k poválečnému desetiletí neumožňují
vždy srovnatelná meziokresní statistická vyhodnocení. V souvislosti s prameny použitými
v této práci je třeba upozornit i na způsob jejich přepisu – úryvky citované z pramenů jsou
ponechány v autentickém znění včetně případných gramatických či stylistických chyb.
3
K tomu podrobněji kupř. V á c l a v ů , Antonín: Ke sporům o zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu. (Studie z hospodářských dějin 10). Praha 1999.
4
Viz např. K a p l a n , Karel: Pravda o Československu 1945–1948. Praha 1990; t ý ž :
Nekrvavá revoluce. Praha 1993; t ý ž : Pět kapitol o únoru. Brno 1997.
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i novější práci Jiřího Kociana5 o národních socialistech (ČSNS), v moravském kontextu monografie Karla Konečného ke straně lidové a národně
socialistické na Olomoucku6 a v souvislosti s tradicí lidové strany (ČSL)
práci autorského kolektivu (Petr Fiala, Pavel Marek, Karel Konečný, Michal Pehr, Jiří Foral, Miloš Trapl)7 či slovník k dějinám křesťanských stran
od kolektivu pod vedením Michala Pehra.8 V případě hospodářských dějin
je zásadní dílo Karla Jecha,9 aspekty ideové a kulturní politiky zase otevřel
Jiří Knapík.10 Ve snaze podpořit další výzkum kolektivizace proběhla v září
2007 mezinárodní konference Kolektivizace v Československu a středoevropské souvislosti 1948–1960, jejímž výsledkem je sborník příspěvků, které
se dotýkají různých stránek procesu daných již předúnorovým vývojem
a které uvádějí i regionální příklady.11
Stávající výzkum vlastní problematiky spolků a organizací je nekomplexní a proces jejich likvidace po roce 1948 tvoří jedno z otevřených témat
studia soudobých politických dějin.12 Přesto lze některé práce posledních
let uvést. Spolkového práva se dotýká publikace kolektivu Marka Lašťovky z roku 1998, primárně mapující takřka stoletý vývoj spolků na území
Prahy.13 Jiří Knapík hovoří o významu masových organizací ČSM a SČSP
v monografii Únor a kultura14 a otázku fungování první poválečné masové
organizace ROH nejnověji zhodnotil v dílčí studii Karel Kaplan.15 Specifickým
historickým výzkumem se stala otázka ženských organizací. Průkopnickou
práci, zaplňující mezeru v české „gender history“, představuje pro období
první republiky monografie Jany Burešové.16 Poválečnému vývoji organizací
5
K o c i a n , Jiří: Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Brno
2002.
6
K o n e č n ý , Karel: Československá strana lidová a československá strana (národně)
socialistická na Olomoucku 1945–1989. Příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném
Československu. Brno 2006.
7
F i a l a , Petr a kol.: Český politický katolicismus v letech 1848–2005. Brno 2008.
8
P e h r , Michal a kol.: Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám
křesťanských stran v českých zemích. Praha 2007.
9
Nejnověji J e c h , Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha 2008.
10
K n a p í k , Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha
2006.
11
B l a ž e k , Petr – K u b á l e k , Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Praha 2008.
12
K podnícení dalšího zájmu měl přispět i předmět „Likvidace organizací a spolků
v Československu po roce 1948“, vedený doc. Jiřím Kocianem na Ústavu politologie FF UK,
viz http://upol.ff.cuni.cz/admin/files/Sylaby/kocian-likvidace.pdf, Ústav politologie FF UK,
školní rok 2010/2011 – zimní semestr, citováno 30. 1. 2011.
13
L a š ť o v k a , Marek a kol.: Pražské spolky 1895–1990. Soupis pražských spolků
na základě úředních evidencí z let 1895–1990. Praha 1998.
14
K n a p í k , Jiří: Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948–1950. Praha 2004.
15
K a p l a n , Karel: Proměny české společnosti (1948–1960). Část první. Česká společnost
po roce 1945, sv. 3. Praha 2007, s. 193–299.
16
B u r e š o v á , Jana: Proměny společenského postavení českých žen v první polovině
20. století. Olomouc 2001.
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žen se nejnověji věnovaly Květa Jechová17 a především Denisa Nečasová.18
K otázce tělovýchovy lze jmenovat první dva díly z trojdílného kompendia
Jana Waldaufa o tradicích a osudech Sokola.19 V souvislosti s hasičským
hnutím v regionu je třeba zmínit Hasičskou kroniku okresu Žďár nad Sázavou,
mapující jeho vývoj od sedmdesátých let 19. století.20
Pro přiblížení atmosféry dobových změn společnosti mají hodnotu
i práce podávající svědectví na mikroregionální úrovni. Je však nutno dodat,
že přes jistou renesanci dějin obcí může být jejich kvalita rozličná, tím spíše,
jsou-li zpracovány popularizační formou a nejsou založeny na dlouhodobém výzkumu pramenů. Profesionálním příkladem zpracování dějin obce
je výpověď o každodenním životě české vesnice Ouběnice Josefa Petráně.21
Nejnovějším počinem regionálním, jenž si všímá podrobněji i spolků během
20. století, je monografie Bohdalec od žďárského archiváře Víta Křesadla.22
Spolkový život s návazností i s likvidací tradic
Tradice poměrně husté sítě spolků sahá do období rakousko-uherské monarchie. Československou republikou převzatý zákon č. 134 ř. z.
z roku 1867 o právu spolkovém byl poměrně liberální a přes formálnost
či krátké trvání řady spolků lze podpořit tvrzení, že je-li první republika
označována jako stát politických stran, „mohl jí být stejně oprávněně dáván
přívlastek stát spolků.“  23 Po osvobození byla provedena náprava důsledků
vývoje po září 1938 (resp. po březnu 1939) dekretem prezidenta republiky
z 25. 9. 1945 č. 81/1945 Sb. O některých opatřeních v oboru spolkovém.
Dekret platící jen v zemi české a moravskoslezské rušil rozpuštění spolků
v době nesvobody, i když s výjimkami, týkajícími se mj. spolků, „jejichž
program není ve shodě se současnou politickou organizací…“  24 Naopak nově
byly uzákoněny masové organizace spolkového typu – ROH a JSČZ.
Při sledování spolkové situace v politickém okrese Nové Město na Moravě lze po roce 1945 konstatovat zřetelnou návaznost na prvorepublikové
tradice; při obnově ČSL šlo především o katolicky orientované spolky.
17
J e c h o v á , Květa: Cesta k emancipaci. Postavení ženy v české společnosti 20.
století. Pokus o vymezení problému, s. 69–129. In: Tůma, O. – Vilímek, T. (eds.): Pět studií
k dějinám české společnosti po roce 1945. Česká společnost po roce 1945, sv. 5. Praha 2008.
18
N e č a s o v á , Denisa: „Buduj vlast – posílíš mír!“ „Ženské hnutí“ v českých zemích
1945–1955. Dizertační práce. Historický ústav FF MU. Brno 2009.
19
W a l d a u f , Jan: Sokol – malé dějiny velké myšlenky 1–2. Luhačovice 2007–2010.
20
Ř e p i s k ý , Miroslav – H e r o l d , Karel – T r o j a n , František: Hasičská
kronika okresu Žďár nad Sázavou. Žďár n. S. 1998.
21
P e t r á ň , Josef: Dvacáté století v Ouběnicích. Praha 2009.
22
K ř e s a d l o , Vít: Bohdalec. [Tišnov] 2010.
23
M a t e s , Pavel: Právní úprava a praxe spolkového práva na Moravě za I. republiky. In:
XXII. Mikulovské sympozium 1992. Brno 1993, s. 97.
24
O tom podrobněji L a š ť o v k a , M. a kol.: Pražské spolky, s. XIV.
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Zajímavým pramenem poznání je rejstřík zaniklých spolků z roku 1947,25
který zachycuje tzv. výmaz sporadicky doznívajících organizací vázaných
jednak na ČSL a dále mj. na nyní neobnovenou republikánskou stranu.
Český politický katolicismus26 se v první republice projevoval výrazně. Jeho součástí byly spolky a zájmové a společenské organizace, jež lze
rozdělit na ty, které byly pod přímým vlivem ČSL nebo s ní byly volně
propojeny, a na spolky vystupující nestranicky.27 Do první skupiny patřil
mj. Československý Orel ustavený nejednou jako protiklad Sokola,28 dále
Omladina či hospodářsky orientovaný Svaz lidových zemědělců a místní
skupiny katolických zemědělců. Katolický vliv dokládá spolek Ludmila,
farní odbor Charity, věnující se práci charitativní.29 Lokálně lze doložit
též farní jednotu cyrilskou.
Při obecné charakteristice spolkového života na Horácku v přechodném období 1945–1948 citovaný rejstřík spolků (viz tabulka 1) významně
doplňují spisy týkající se likvidace a zániku spolků.30 Pozůstatkem vlivu
republikánské strany byly nejčastěji odborové jednoty republikánských
zaměstnanců a domoviny domkařů a malorolníků. Dělnické organizace
mimo zemědělství byly zastoupeny v návaznosti na tradiční výrobu –
na Bystřicku kupř. v Dalečíně a ve Víru v souvislosti s textilní výrobou,
v Ujčově a Unčíně s dřevoprůmyslem a ve Štěpánově organizace kovodělnické. Podobně na Novoměstsku a Žďársku byly např. odbočky Jednoty
dělnictva dřevoprůmyslu v Krásném, Novém Městě na Moravě, Samotíně
a v Zámku Žďár, kde byla současně odbočka Jednoty kovoprůmyslového
dělnictva apod. Z ostatních nekatolických tělovýchovných organizací najdeme ojediněle i Dělnickou tělocvičnou jednotu či jednotu proletářské
tělovýchovy. S místní tradicí vlasteneckého a kulturního cítění lze doložit
i místní odbory Národní matice a někde ještě po roce 1945 pokračující
Národní jednotu pro Jihozápadní Moravu.31 V agrárně-religiózním regio25
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou (dále jen SOkA Žďár n. S.), ONV Nové Město
na Moravě 1945–1948, i. č. 70, kniha č. 41, Rejstřík spolků 1947.
26
K tomu též T r a p l , Miloš: Politický katolicismus a Československá strana lidová
v Československu v letech 1918–1938. Praha 1990.
27
Dělení podle Miloše Trapla. Srov. J i č í n s k á , Lenka: Katolické spolky politického
okresu Moravské Budějovice v letech 1918–1938 v pramenech Státního okresního archivu Třebíč.
Západní Morava 5, 2001, s. 151.
28
„Snad v odpověď na vznik Sokola došlo pouhé dva dny poté, dne 18. července 1937, k ustavující schůzi Jednoty Čs. Orla … A není divu, v této převážně katolicky orientované obci nemohl
být Sokol pro většinu tím pravým ořechovým.“ Malé dějiny obce Velká Losenice. Velká Losenice
2003, s. 71.
29
K otázce katolických žen a ženských katolických spolků za první republiky podrobněji
B u r e š o v á , J.: Proměny, s. 212–289.
30
SOkA Žďár n. S., ONV Nové Město na Moravě 1945–1948, Seznam spolků, jejichž
činnost po válce zanikla.
31
V obci Bohdalec byla Národní jednota pro jihozápadní Moravu spjatá s divadelní činností, kterou však provozovalo i místní Sdružení venkovské omladiny. Po roce 1945 ochotníci
působili v SČM a SDH. Podrobněji K ř e s a d l o , V.: Bohdalec, s. 240–249.
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nu nelze přehlédnout ani výmaz odboček Svazu československé mládeže
socialistické z třicátých let, kdy zde navzdory převaze lidovců a agrárníků
měli lokální příznivce také národní socialisté.32
Tabulka 1: Nejčastěji zaznamenané spolky v rejstříku zaniklých spolků
1947 v okrese Nové Město na Moravě (z celkového počtu 151 obcí)
Název spolku (spolky ve více než 10 obcích)
Místní družina katolických zemědělců
Místní organizace odborové jednoty republikánských zaměstnanců a lesních dělníků
Místní skupina venkovské Omladiny
Místní odbor Národní matice
Odbočka svazu čsl. mládeže socialistické

Počet záznamů
75
47
29
12
12

Mimo uvedený výčet existovaly ještě hasičské spolky, jež vzhledem
k praktické náplni představovaly v poválečném spolkovém vývoji jedinou
jistotu, a pokud byly v obci jediným spolkem, rostl i jejich kulturně společenský vliv. Obecně lze konstatovat zapojení dobrovolných hasičů (SDH)
do aktivit v odboji, osvobozování a v poválečné obnově. Mnohé sbory se
potýkaly s nedostatečnou členskou základnou a také s vybavením. V roce
1945 bylo v okrese evidováno celkem 104 motorových strojů včetně přenosných, a tak pokračovalo úsilí nejednoho sboru o zakoupení motorové
stříkačky. K 30. prosinci 1947 bylo v novoměstském okrese celkem 130
hasičských sborů.33
Z pohledu potřeby sdružovat se za účelem konkrétního zájmu nelze
po roce 1945 opomíjet ani zakládání zemědělských strojních družstev,
jejichž počet k 28. listopadu 1948 činil v novoměstském politickém okrese
96 ZSD při 151 obcích okresu.34 Jejich paralelu na bázi spolku představuje Spolek pro půjčování hospodářských strojů ve Veselí, v jehož hlášení
o činnosti z 20. února 1949 se píše: „Není spolkem zapsaným [v] družstevním
rejstříku a od členů se nikdy nevybírali žádné podíly. V roce 1948 jakož i v letech
minulých, používali členové, dle potřeby mlátící garnitury, což je na programu
i pro rok 1949.“  35

32
S obnovou Svazu československé mládeže socialistické se po roce 1945 v NF nepočítalo.
Mladí příslušníci strany byli podobně jako u ČSL organizováni přímo jako odbor mládeže
ČSNS, který však v jednotném SČM narážel na komunistické plány o podobě mládežnické
organizace.
33
Ř e p i s k ý , M. – H e r o l d , K. – T r o j a n , F.: Hasičská kronika, s. 46.
34
K otázce ZSD podrobněji Š i k u l a , Martin: Zemědělská strojní družstva v politicko-společenských souvislostech přechodného období 1945–48 na území bývalého politického okresu
Nové Město na Moravě. Západní Morava 10, 2006, s. 41–64.
35
SOkA Žďár n. S., Seznam spolků a korporací v okrese Bystřice n. P. 1948–1949, f. 41.
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Roztříštěnost odborových organizací řešil zákon č. 144 Sb. z 16.
května 1946 o jednotné odborové organizaci (ROH).36 V důsledku sjednocení odborů zanikla dříve nejvlivnější Odborová jednota republikánských
zaměstnanců. Její bystřická okresní organizace byla z rejstříku vymazána
v roce 1947.37 Další zaniklou organizací byla Národní odborová ústředna
zaměstnanecká. Během jara 1947 byly pro zánik hlavního spolku ze spolkového katastru vymazány i odbočky jednoty dělnictva dřevoprůmyslu,
jednoty dělnictva textilního průmyslu, jednoty kovoprůmyslových dělníků
a v březnu 1947 byla vyškrtnuta odbočka jednoty dělníků v průmyslu
kamene a zemin ve Strážku.38
Likvidaci malých zemědělských spolků prováděl Svaz zemědělství
a lesnictví pro Čechy a Moravu. K nejrozšířenějším patřily místní družiny katolických zemědělců a domoviny domkařů. Domoviny vznikaly při
republikánské straně pod vlivem nadějí malozemědělců na získání půdy
z pozemkové reformy a koncem dvacátých let dosáhl v českých zemích
jejich počet 5 000 místních organizací s více než 100 000 členy.39 Vzhledem
k myšlenkové vazbě ke katolicismu si větší četnost uchovávaly družiny
katolických zemědělců, ale např. v únoru 1947 oznámilo likvidační oddělení Svazu zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu vyškrtnutí jejich
okresního svazu zemědělců v Bystřici nad Pernštejnem.40
Likvidace zemědělských spolků měla zabránit tříštění venkova zájmově
i politicky. Novou organizací, vycházející politicky z existence Národní
fronty, se stal Jednotný svaz českých zemědělců, který se zákonného vzniku
dočkal až v roce 1947. Přípravný výbor JSČZ byl ale ustaven již 28. května
1945, kdy byl na poradě zástupců čtyř českých politických stran za předsednictví ministra zemědělství Julia Ďuriše definitivně zlikvidován již zakázaný
protektorátní Svaz zemědělství a lesnictví.41 Dne 2. června 1945 vyšlo první
číslo ústředního orgánu JSČZ – Zemědělských novin, v létě 1945 vznikaly
místní skupiny JSČZ a po dvou letech byly místní organizace JSČZ ustaveny
v 99 % obcí země Moravskoslezské.42 Od uzákonění ROH se stále hlasitěji
ozývalo volání, aby byla uzákoněna i zájmová organizace zemědělců. Ústa36
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (dále jen Sbírka zákonů RČS),
ročník 1946, částka 59, č. 144, Zákon ze dne 16. 5. 1946 o jednotné odborové organizaci.
37
SOkA Žďár n. S., ONV Nové Město na Moravě 1945–1948, Seznam spolků, jejichž
činnost po válce zanikla.
38
Tamtéž.
39
J a n á k , Jan: Spolky v českých zemích do roku 1951. In: XXII. Mikulovské sympozium
1992. Brno 1993, s. 85.
40
SOkA Žďár n. S., ONV Nové Město na Moravě 1945–1948, Seznam spolků, jejichž
činnost po válce zanikla.
41
Podrobněji J e c h , Karel: Probuzená vesnice. K dějinám revoluce na našem venkově
v letech 1945–1948. Praha 1963.
42
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Ústavodárné NS RČS 1946–
1948, stenoprotokoly, 66. schůze, čtvrtek 10. 7. 1947 (http://www.psp.cz/eknih/1946uns/
stenprot/066schuz/s066005.htm, citováno dne 11. 12. 2010).
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vodárné národní shromáždění schválilo 11. července 1947 zákon č. 145
o organizaci zemědělců republiky Československé. V paragrafu 1, v odstavci
1 zákon zřizuje Jednotný svaz českých zemědělců pro země Českou a Moravskoslezskou (JSČZ), Jednotný svaz slovenských zemědělců (JSSZ) pro
Slovensko a Ústřední radu zemědělců republiky Československé se sídlem
v Praze. V odstavci 2 se pak stanoví, že rada, svazy a jejich okresní a místní
sdružení jsou samosprávnými korporacemi veřejného práva, rada podléhá
prostřednictvím ministra zemědělství dozoru vlády a svaz dozoru ministra
zemědělství.43 Toto ustanovení předem vytvářelo východisko pro politizaci
zájmové organizace. V paragrafu 2 zákona č. 145/1947 Sb. se uvádí, že
úkolem svazu je „…sdružiti zemědělce slovanských národností československé
státní příslušnosti a podporovati je za účelem zvelebení zemědělské a lesní výroby
a povznesení hospodářské, sociální a kulturní úrovně venkova“. V konkrétním
výčtu úkolů se zmiňují organizace odborového hnutí zemědělského, péče
o spravedlivou odměnu za práci atd. V rozpravě při projednávání zákona mj.
zaznělo: „Od zemědělské organisace slibujeme si programovost, určité usměrnění
a využití všech prostředků a sil k zemědělskému pokroku, zjakostnění a lepší
organisaci zemědělské výroby.“  44 Reálně však byla pozice JSČZ poněkud
rozpačitá. Nahrávalo tomu výrazné zastoupení nekomunistických sil, především ČSL, usilujících o fungování svazu na demokratických základech.
Komunisté na rozdíl od ROH svaz neovládli,45 proto se víceméně úspěšně
orientovali na jeho politickou izolaci a v poúnorovém období pak na jeho
využití jako nástroje k propagování kolektivizace (viz dále). Politicky i třídně vyhraněnější naopak byly okresní a místní rolnické komise, schvalující
např. příděly konfiskované půdy.
Osvobození neznamenalo návrat do roku 1938 ani přímou návaznost.
Sice byla snaha o navázání na tradice, které měly přirozeně vyjít vstříc
zájmům zemědělců, ať již profesním nebo kulturním, ale v odlišných podmínkách daných novým politickým systémem i důsledky války. Byly zde
totiž další momenty, které rozvoji spolků nenahrávaly – každodenní život
ztížený válečnými škodami, starost o opuštěné polnosti po odsídlencích atd.
Neexistovalo mnohdy zázemí, které poskytovaly poměry panující ve dvacátých letech a sotva tříletý vývoj byl příliš krátký pro návrat do běžných
dnů, nemluvě o změně podmínek spolkového práva.

43
Sbírka zákonů RČS, roč. 1947, částka 67, č. 145, Zákon ze dne 11. 7. 1947 o organizaci
zemědělců RČS, § 1, odst. 1 a 2.
44
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Ústavodárné NS RČS
1946–1948, stenoprotokoly, 66. schůze, čtvrtek 10. 7. 1947, řeč poslance Oldřicha Smejkala
(ČSD) (http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/066schuz/s066002.htm, citováno dne
11. 12. 2010).
45
K tomu obecně blíže K a p l a n , K.: Nekrvavá revoluce, s. 52, 402.

104

S

P

O

L

K

O

V

Ý

Ž

I

V

O

T

Spolkový život na pozadí kolektivizace vesnice
Únorové události roku 1948 v konečném důsledku znamenaly také
definitivní likvidaci tradičního spolkového života, ačkoliv legislativně
nastalo nejprve přechodné období. Ústava z 9. května 1948 sice hovoří
o tzv. dobrovolných organizacích a dále konstatuje, že „právo shromažďovací
a spolčovací se zaručuje, pokud se tím neohrožuje lidově demokratické zřízení
nebo veřejný pokoj a řád“,46 ale praxe byla při monopolu moci KSČ odlišná.
Jistý právní chaos trval až do vydání zákona v roce 1951, neboť dobrovolná
organizace nebyla blíže specifikována.
Zajímavým pramenem pro poznání spolkové sítě v mezidobí 1948–
1951 jsou spolkové katastry,47 které byly v únoru 1949 postoupeny ze
ZNV nově ustaveným okresům.48 Vládní nařízení č. 305/1948 Sb. z 28.
prosince 1948 stanovilo v paragrafu 1 (rozvedeném pak v příloze zákona)
přenesení částí působnosti ZNV na ONV i ve věcech spolkových podle
dosud platného zákona č. 134/1867 ř. z. ve znění dekretu č. 81/1945 Sb.,
např. osvědčení právního trvání spolku, rozpuštění spolků s obvodem
působnosti v okrese aj.49
Tabulka 2: Vybrané spolky v okresech Žďár (97 obcí) a Bystřice nad
Pernštejnem (93 obcí) podle spolkových katastrů převzatých počátkem
roku 194950
Název spolku (organizace) a jejich počet Okres Bystřice n. P. Okres Žďár
v jednotlivých okresech
Československý svaz lidového letectví
–
2
Aeroklub
Československý červený kříž
3
1 (?)
Klub českých turistů
2
1
Jednota československé obce legionářské
2
–
Jednota československého Orla
6
2 (minimálně)
Kroužek šachistů (šachový klub)
2
–
Ludmila, farní odbor Charity
7
9
46
Sbírka zákonů RČS, roč. 1948, částka 52, č. 150/1948, Ústava československé republiky,
§ 24, odst. 1.
47
Navzdory rozdílům ve způsobu záznamů je možno na základě spolkových katastrů
provést alespoň rámcové srovnání spolků obou okresů v letech 1949–1950. SOkA Žďár n. S.,
ONV Bystřice n. P., fasc. 1, Spolkový katastr a ONV Žďár n. S., kniha 1, Katastr spolků.
48
S nástupem nových okresů probíhal též proces sloučení Města Žďár a Zámku Žďár.
K tomu K r u ž í k , Miroslav: Vznik Žďáru nad Sázavou. Sloučení obcí Město Žďár a Zámek
Žďár v letech 1948–1950. Západní Morava 5, 2001, s. 203–209.
49
Sbírka zákonů RČS, roč. 1948, částka 106, č. 305, Vládní nařízení ze dne 28. 12. 1948
o některých přesunech působností ve veřejné správě, § 1, odst. 2, příloha C.
50
Poúnorová likvidace některých spolků není v katastrech zaznamenána stejným způsobem, a zjištěná statistika především u žďárského okresu je tak pouze orientační.
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Název spolku (organizace) a jejich počet Okres Bystřice n. P. Okres Žďár
v jednotlivých okresech
Místní odbor spolku Krematorium
neuveden
3
Místní skupina Družiny československých
2
4
válečných poškozenců
Místní odbočka Národní jednoty pro JZ
8
4 (minimálně)
Moravu
Okresní myslivecký spolek
1
1
Odbočka svazu lidových hudebníků
3
–
Sbor dobrovolných hasičů
73
95
Sokol
12
13
Spolek chovatelů poštovních (a užitko1
3
vých) holubů
Spolek pro postavení a udržování orlovny
2
–
Sportovní klub
5
1
Sdružení chovatelů (spolek pro chov)
3
2
drobného hospodářského zvířectva
Svaz bojovníků za svobodu
neuveden
9
Svaz české mládeže
17
47
Svaz československo-sovětského přátelství
9
18
Rybářský spolek
1
4
Včelařský spolek
5
4

Zajímavou skutečností, která vyplývá z převzatých katastrů, je přetrvávající zastoupení katolického spolku Ludmila – farní odbor Charity. K jeho
definitivní likvidaci přispěl zákon č. 68/1951 Sb., ačkoli kupř. u spolku
Ludmila v Jamách či v Obyčtově je jako důvod vymazání spolku uvedena
nečinnost. Poznámka u dalších spolků pak ukazuje na jejich úřední likvidaci
na sklonku roku 1953.51 Vedle četněji zastoupených spolků (srov. tabulku 2) jsou zaznamenány i specifické spolky, jež se pod uvedeným názvem
vyskytují pouze jedenkrát52 a během padesátých let zpravidla zanikly nebo
byly začleněny (např. Odbočka Čs. odborného spolku slévárenského ve
Žďáru do ROH; obecněji k začlenění spolků do organizací viz níže).
Novým zákonem č. 68/1951 Sb. O dobrovolných organizacích
a shromážděních z 12. července 1951 došlo k unifikaci dobrovolných
51
SOkA Žďár n. S., ONV Žďár n. S., kniha 1, Katastr spolků.
52
K takovým patří např. Pohorská jednota Pernštejnská v Nedvědici, která zanikla v roce
1952 v důsledku zákona č. 68/1951 Sb. V podstatě okrašlovací spolek v lednovém hlášení
1949 pro OAVNF mj. uvádí: „V programu své činnosti v prvním roce pětiletky chce opraviti
a přebudovati pamatnou studánku „Slovanku“, umístiti větší množství už zhotovených betonových
laviček…“ SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 119, Seznam spolků a korporací
v okrese Bystřice n. P. 1948–1949, f. 52. Ojediněle vyskytujících se spolků čítal roku 1949
bystřický spolkový katastr 15 a žďárský 6.
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organizací pro každý obor činnosti53 a za organizace byly prohlášeny
ROH, jednotné svazy zemědělců, Československý svaz mládeže (ČSM),
Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP), Československý svaz
žen (ČSŽ), Československá obec sokolská a Československý červený kříž
(ČsČK). Ministr vnitra Václav Nosek (KSČ) při projednávání zákona mj.
pronesl: „Ještě v únoru 1948 bylo ve spolkových katastrech v českých zemích
zapsáno 49.481 spolků, na Slovensku 12.202 spolky. … Šlo většinou o spolky
měšťácké, jejichž činnost v mnoha případech odporovala zásadnímu politickému,
hospodářskému a sociálnímu vývoji.“  54 Do léta 1951 se počet spolků snížil
o 13 00055 a v podílu nových a starých spolků v jednotlivých krajích byla
ve prospěch organizací nového typu situace méně příznivá u těch KNV,
v jejichž obvodech se nacházela bývalá hlavní zemská města s vysokým
počtem malých spolků.56 Zákon umožnil prohlásit za dobrovolné organizace
i spolky vzniklé před 1. říjnem 1951,57 ale podle pokynů ministerstva vnitra
mělo těžiště spolčování přejít na masové organizace, fakticky propojené se
strukturami moci. Po likvidaci Československého svazu žen, Československé
obce sokolské a JSČZ v roce 1952 se do nového spolkového katastru dostala pouze čtyři sdružení – ROH, SČSP, ČSM, ČsČK a sokolská organizace
dále přežívala v omezené působnosti. V letech 1952–1954 se přeměnily
na organizace některé další úřední spolky: Svazarm, Svaz protifašistických
bojovníků, Svaz československých invalidů a Československý svaz hasičstva
(ČSH). Místní skupiny Družiny československých válečných poškozenců
přešly do svazu československých invalidů a Spolek chovatelů poštovních
holubů či Aeroklub byly začleněny do Svazarmu.58 Místní odbory městského
spolku Krematorium v roce 1955 změnily název na Spolek přátel žehu.
Pomineme-li přes různé organizační změny přece jen přetrvávající
praktickou náplň činnosti ČSPO a ČsČK a omezené možnosti JSČZ, je
zřejmé, že klíčový význam byl přisouzen třem organizacím – ROH (vzhledem k zúžení výzkumu na prostředí převážně zemědělského venkova se
53
Sbírka zákonů RČS, roč. 1951, částka 34, č. 68, Zákon ze dne 12. 7. 1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních, § 1.
54
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly, 57. schůze, čtvrtek 12. 7. 1951 (http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/
057schuz/s057002.htm, citováno dne 10. 1. 2011).
55
Tamtéž.
56
Tamtéž. Podle zpráv národních výborů byl k 1. 7. 1951 u KNV Jihlava podíl nových
spolků 92 % a starých 8 %, zatímco u KNV Brno (bývalé zemské město) bylo spolků nového
typu cca 75 %.
57
Zákon č. 68/1951 nabýval účinnosti právě dnem 1. října 1951.
58
Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM) byl ustaven 4. 11. 1951 a sdružil Dobrovolný svaz lidového motorismu, Dobrovolný svaz lidového letectví, Kynologickou jednotu,
Ústřední svaz chovatelů poštovních holubů a Československý svaz radioamatérů. V roce 1957
byly další starší celostátní spolky přetvořeny na Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů,
Československý svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, Československý svaz
rybářů a Československý svaz včelařů. Podrobněji o vývoji spolkového práva např. L a š ť o v k a , M. a kol.: Pražské spolky, s. VII–LXXII.
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studie touto organizací dále nezabývá), ČSM a SČSP. Přímo v sekretariátu
ÚV KSČ jim byla věnována náležitá pozornost a po únoru 1948 patřila
příslušná oddělení k nástrojům celostátního mocenského monopolu. Jejich reorganizací na podzim 1951 vzniklo samostatné Oddělení orgánů
ROH a ČSM a Oddělení masových organizací, členěné na odbory pro
tělesnou výchovu, práci se ženami, SČSP, ostatních masových organizací
a evidence kádrů.59 Prostřednictvím masových organizací režim usiloval
o realizaci kulturně-osvětové politiky orientované v souvislosti s nastupující kolektivizací na venkov a spolu s aktivizací osvětových orgánů (např.
lidových knihoven) a MNV se snažil ukázat zaplnění mezery zanechané
kapitalistickou společností. Na území novoměstského politického okresu
se však po únoru 1948 z masových složek rozšířených téměř v každé obci
nacházeli jen hasiči a JSČZ.
Nejbližší zájmovou organizací pro zemědělce přirozeně zůstával
Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ). Jeho náplní se ovšem po roce
1948 stávala podpora a agitace vstupu do JZD či organizování společných
zemědělských prací, což tuto složku NF ještě více formalizovalo a kritika
její nečinnosti zaznívala i ve zprávách NF. Počátkem padesátých let stále
probíhal nábor, i když ne ve všech obcích s očekávaným výsledkem. Ale
jestliže např. k 11. lednu 1951 činil stav členské základny JSČZ v okrese
Bystřice 2 582 členů, k 31. březnu 1951 to bylo již 3 124.60 Během lednového náboru bylo získáno také pět odběratelů časopisu Mír.61
JSČZ byl zároveň jedinou z vytvářených masových organizací, v níž
si udržovala vliv ČSL. Navzdory agrární tradici se ale komunisté snažili
mít i zde ve všech místních skupinách své zástupce a po roce 1948 získali
až na výjimky prokazatelnou převahu také zde. Z průzkumu o stavu společenských organizací NF z obcí v bystřickém okrese v roce 1949 vyplývá,
že pouze ve 13 obcích neměla KSČ většinu ve vedení JSČZ.62
Podporu kolektivizační agitace JSČZ na venkově názorně dokládá
kupř. rámcový plán z roku 1949, jenž hovoří o získávání malých a středních
rolníků pro združstevňování, o svépomoci při polních pracích, seznamuje
s výsledky hospodaření JZD atd. V neposlední řadě se kladl důraz na zvyšování politických a odborných znalostí rolníků.63 Často se hovořilo o zlepšení
zásobování, přípravě a zajištění žní či o masovém rozvinutí soutěže v JZD.64
59
O struktuře a reorganizaci aparátu sekretariátu ÚV KSČ podrobněji K n a p í k , J.:
V zajetí, s. 131–133, 375–379.
60
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost společenských organizací
Národní fronty (dále jen spol. org. NF): JSČZ, zprávy o činnosti okresního sekretariátu, f. 119,
111.
61
Tamtéž, f. 121.
62
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 111, k. 8, Průzkum o stavu společenských
organizací NF z obcí v roce 1949.
63
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: JSČZ, f. 148.
64
Tamtéž, f. 101.
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Pod hlavičkou JSČZ začal také vycházet, původně nepravidelně, pozdější
okresní týdeník, jehož cílovou skupinou měli být zemědělci a nastávající
členové JZD. V bystřickém okrese vycházel od roku 1951 jako Vesnické
noviny Bystřicka, ve žďárském okrese se název zpočátku proměňoval.65
Také kulturně-společenský rozměr JSČZ byl orientován prostřednictvím konkrétních akcí na podporu kolektivizace. Na přelomu let 1950–1951
vedl JSČZ akci „Zima v JZD“, zaměřenou na výstavbu a upevnění družstev.
Na podzim 1951 zase probíhaly schůze o zkušenostech ze SSSR, přibližující práci v kolchozech a život sovětského dělníka. Součástí kulturní
propagace svazu zemědělců bylo též konání akcí filmové jaro (filmové
léto), v jejichž rámci byly v některých obcích promítány filmy, které měly
v idealizované podobě přiblížit zemědělskou problematiku a sovětské
vzory. Žďárská okresní konference KSČ v dubnu 1951 hodnotila podíl
JSČZ na združstevňování takto: „V přetváření naší vesnice z rozdrobených
nudlí na veliké lány přispěl JSČZ názorným přesvědčováním.“  66 Dále se uvádí
organizace zájezdu do vzorového JZD a promítání filmů: „Přetvoření přírody
v SSSR, Travopolní porosty, Škůdce našich bramborových kultur – mandelinka
bramborová...“  67 Jiným projevem kulturního a politického konání JSČZ
byla ideologická aktivita reagující na mezinárodní vývoj. Hromadné manifestační svozy obilí zase měly odpůrcům socialistického zřízení ukázat,
že venkovský lid odpovídá na počínání západních zemí tím nejpádnějším
argumentem, tedy prací a přijetím způsobů socialistického hospodaření.
Druhou možností byly rezoluce s formálními podpisy členů JSČZ. Ideově
podmíněné bylo pořádání hledacích dnů zaměřených proti mandelince
bramborové, tzv. americkému brouku.
Otázka další existence JSČZ vyvstala právě během první etapy kolektivizace (1949–1953). Ústřední výbor JSČZ se usnesl na dobrovolném
rozpuštění svazu 14. března 1952. Paradoxní je, že ještě 10. března 1952
byl ustaven nový OV-JSČZ ve Žďáře nad Sázavou. Bystřický OV JSČZ
rozhodnutí o rozpuštění odsouhlasil na schůzi 26. března 1952 a současně
stanovil úkoly pro likvidaci svazu. V odůvodnění zániku JSČZ se mj. praví:
„…JZD … tvoří širokou základnu pro organizaci drobných a středních rolníků
a tak začínají plnit úlohu jejich masové organizace. Tu vyvstává otázka účelnosti
a další existence JSČZ. Vidíme to nejlepší my, kteří se denně stýkáme se členy
místních skupin, že JSČZ splnil s úspěchem dějinnou úlohu a jeho další trvání
by znamenalo tříštění našich sil a nepřispívalo by to k dalšímu rozvoji našeho
zemědělství.“  68 K tomu lze uvést i slova předsedy KV-JSČZ na schůzi před65
Na Ždársku vyšlo první číslo budoucích vesnických novin 7. 9. 1950 s názvem Za společné osevy, za společné podzimní práce, od roku 1952 (vydavatelem ONV) se ustálil název
Vesnické noviny – Za novou vesnici Žďárska.
66
SOkA Žďár n. S., KSČ-OV Žďár n. S. 1949–1989, inv. č. 3, k. 1, VII. okresní konference
KSČ okresu Žďár 14.–15. 4. 1951.
67
Tamtéž.
68
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: JSČZ, f. 92.
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sedů MS-JSČZ ve Žďáře 25. března 1952: „Je zapotřebí, aby se funkcionáři
JSČZ zapojili do budování JZD, neb pomáhali v lidosprávě v MNV, protože
MNV je první článek státní moci. Současně za KV-JSČZ a OV-JSČZ děkuji
všem předsedům za práci… JSČZ, jako organizace se přičleňuje k lidové správě,
majetek se však likviduje.“  69
Neoficiální frazeologie však příliš smířlivá k úloze JSČZ nebyla.
Existence a činnost zájmové organizace zemědělců se totiž likvidovala
na základě přísně tajného rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ z 18. února
1952, do jehož textu byla vložena mj. formulace, že „tam, kde není JZD
nebo je v menšině, stává se často JSČZ útočištěm nepřátel JZD a vesnických
boháčů“.70 Na Žďársku lze podobný náhled na fungování JSČZ doložit.
Z nedatovaného přehledu (foliací lze usuzovat na počátek roku 1952)
„Rozdělení MS JSČZ a OZŽ podle činnosti“71 se totiž ukazuje, že místní
skupiny JSČZ nebyly zdaleka ve všech obcích činné. Z 97 obcí okresu
Žďár byla MS JSČZ více či méně činná pouze v 68 obcích; u šesti z nich
je přitom připsána poznámka „kulacká obec“. Z 29 obcí, kde MS JSČZ
není, je pak ve třech případech rovněž konstatována kulacká obec, v 16
případech zrušení MS a v ostatních kupř. neprovedení potřebného náboru
členů, nevyvíjení činnosti či nevybrání členských příspěvků.72 Hodnocení
dějinné úlohy JSČZ ve frazeologii okresních výborů je tak do jisté míry
nadnesené. V přechodném poválečném období se svaz nestačil řádně rozvinout a po únoru 1948 se zase stal nástrojem podpory kolektivizace. Tím
jeho význam coby zájmové organizace rolníků klesal. Vytváření náznaku
dvoukolejnosti JSČZ a JZD nemohlo přispět ani ke sjednocování vesnice.
Novou masovou organizací se stal již v roce 1946 Svaz české mládeže
(SČM), do nějž se měla začlenit všechna mládež, což bylo při její rozličné
politické a zájmové orientaci více než problematické. Teprve na konferenci
23.–24. dubna 1949 byla ustavena nová jednotná mládežnická organizace –
Československý svaz mládeže (ČSM) –, která slučovala SČM, Zvaz slovenskej
mládeže, Svaz polské mládeže a Svaz mládeže Karpat. Pro děti vznikla
Pionýrská organizace (PO). ČSM prosazoval postupně krystalizující kulturní politiku KSČ a zakládáním závodních a školních skupin napomáhal
masovému rozšíření. Jeho významu odpovídá též organizační struktura
na úrovni krajů, okresů a náborové akce v obcích. Okresním výborem
volené předsednictvo (POV-ČSM) se scházelo v drtivé většině každý týden, řídilo běžnou práci okresní organizace, danou předem vyhotoveným
kalendářním plánem, a projednávalo aktuální otázky. Ze sledovaných
okresů lze doložit i mimořádná zasedání POV-ČSM. Vrcholným orgánem
byla výroční okresní konference.
69
70
71
72

SOkA Žďár n. S., JSČZ-OV Žďár n. S., inv. č. 8, f. 20.
K tomu blíže J e c h , K.: Kolektivizace, s. 148–149.
SOkA Žďár n. S., JSČZ-OV Žďár n. S., inv. č. 10, f. 3–4.
Tamtéž.
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S přesunem sídla okresu z Nového Města na Moravě do Města Žďár
se přesunul i okresní výbor předúnorového SČM, na jehož činnost a místní
skupiny, které byly na Žďársku a Novoměstsku četnější (viz tabulka 2),
ČSM navázal. Naopak ve zcela novém okrese Bystřice nad Pernštejnem
bylo budování struktury a především sítě místních organizací pozvolnější
a potýkalo se s určitými obtížemi.73 K 11. červenci 1949 byla místní skupina
ČSM ustavena takřka v polovině obcí bystřického okresu,74 ale otázkou
zůstávala skutečná pozice ČSM v obci. Hlášení z letní náborové instruktáže
roku 1949 totiž ukazují nejednou silný vliv lidovecké tradice (tabulka 3).
Tabulka 3: Ukázky hlášení z instruktáže ČSM v problémových obcích
za účelem založení či posílení místních skupin ČSM (okres Bystřice n. P.), červenec 194975
Kundratice „Předseda politicky nevyspělý. Asi bývalý lidovec. Nedovede a ani
nechce, jak se zdálo, správně chápat práci Svazu mládeže, bere
ji jako nepolitickou, jako prostředek k pořádání zábav a pod.“
Divišov
„Mládeže v obci 11, pochází namnoze z rodin vesnických boháčů, nezapojují se do budovatelského úsilí obce, je ovlivňována
bývalými agrárníky.“
Chlébské
„Rozhovor s předsedou MNV. Svaz není založen. Předseda nejeví
mnoho chuti k jeho založení. Sokol pracuje a zabírá mládeži
velkou část času.“
Zajímavým vývojem prošla v prvních letech existence místní skupina
v Dolní Rožínce, založená v dubnu 1948 ještě jako SČM. Skupina byla zpočátku aktivní, zpočátku lze dokonce doložit užívání označení bratr (sestra)
u jmen funkcionářů, ovšem počínaje zápisem z 19. února 1949 již pouze
s. jako soudruh (soudružka). Na valné hromadě 3. listopadu 1948 bylo
usneseno odebírání Mladé fronty jednatelem, časopisu Vpřed předsedou
a časopisu Mladý Technik a My 48 dalšími dvěma členy.76 Přestože se místní
73
„Naše skupiny nepochopily nutnost rozšiřování našich řad. Skupiny žily na vesnicích jen tak
ilegálně. Několik těch nejpokrokovějších jedinců tvořilo skupinu ČSM. Typickým příkladem může
nám být skupina Rovečné, kde je 90 mladých lidí a z nich pouze 12 v ČSM.“ SOkA Žďár n. S.,
ČSM-OV Bystřice n. P., zápisy ze schůzí OV, POV ČSM, f. 3.
74
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: SČM,
f. 288–289, místní skupiny SČM k 11. 7. 1949.
75
SOkA Žďár n. S., ČSM-OV Bystřice n. P., zápisy ze schůzí OV, POV ČSM 1950, inv.
č. 1, zprávy z instruktáží, f. 14, 19, 38.
76
Vydavatelství Mladá fronta vydávalo od roku 1945 mimo deníku i časopisy pro mladou generaci – týdeník My 45 a časopis Vpřed, který byl přejmenován v roce 1949 na Junáci
vpřed, po zániku organizace Junák zpět na Vpřed, v roce 1951 na Vpřed pionýři, posléze
časopis zanikl. Časopis Mladý technik vycházel od roku 1947 s cílem informovat o novinkách
a zajímavostech, novými objevech a vynálezech. Po únoru 1948 se nevyhnul budovatelské
frazeologii, ale vzhledem k technickým tématům si udržel svou hodnotu. V roce 1953 změnil
název na Věda a technika mládeži (pod populární zkratkou VTM).
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skupina zapojovala do plnění závazků, zakládání kroužků či divadelních
aktivit (např. hraní loutkového divadla), plán se zdaleka nestával skutečností. Také v získávání nových členů nebylo zjevně dosahováno úspěchů,
neboť k 7. únoru 1950 měla místní skupina 12 členů, což odpovídalo
48 % z možného počtu v obci.77 Během roku 1950 byl založen čtenářský
i sokolský kroužek, hovořilo se o získání Fučíkova odznaku (FO). Skutečné
fungování místní skupiny však zůstává otázkou, neboť zápis z výborové
schůze z 18. března 1952 mj. uvádí: „Po uvážení výboru a vedoucích činitelů
strany KSČ a MNV jsme se rozhodly obnovit naši dost napřed dobrou skupiny
ČSM, nyní však schátralou v rozkladu uvést na správnou kolej [!]. … Nebylo
to vinou svazáků, nýbrž výboru i s předsedou.“  78
Skupiny ČSM měly napomáhat socialistické přeměně venkova
a samozřejmě vychovávat mládež v novém duchu a vědomí. Podíl SČM
(ČSM) na realizaci jedné z klíčových tezí lidové demokracie v kultuře,
její tzv. demokratizaci79 se uskutečňoval organizováním přehlídek kulturních souborů mládeže – Soutěže tvořivosti mládeže, další masovou akci
představoval čtenářská soutěž Fučíkův odznak. Zapojování bývalých členů
katolické mládeže či národních socialistů však bylo komplikované a práce
ČSM se v tomto ohledu stávala předmětem kritiky ze strany Národní fronty. Nábor nových členů tak patřil v počátcích existence ČSM k prvotním
závazkům. Například v obci Domanín na Bystřicku byl ČSM založen až
27. ledna 1950 a kronikář obce v této souvislosti poznamenal: „Účelem
organizace mládeže je pomoci při budování socialismu v naší vlasti, soutěžiti
ve výrobě a podávati zlepšovací návrhy.“  80 Jednomu z pamětníků událostí
poúnorového vývoje v Domaníně se i po šedesáti letech vybavuje situace,
kdy na plakátu oznamujícím ustavení ČSM bylo připsáno: „Kluci, nechoďte
do toho, je to komunistický.“  81
Vlastní náplň činnosti ČSM dále zahrnovala např. následující aktivity:
zřízení zemědělských kroužků pro vzdělávání mladých zemědělců, uspořádání traktorových kurzů pro svazáky, účast na společných zemědělských
akcích, v obcích s JZD vyhlášení Vlasteneckých úkolů s cílem pomoci při
adaptacích kravínů apod. Příkladné počiny pak prezentoval okresní tisk.82
Členové ČSM se dostávali i do národních výborů. Ve zprávě ze 14. dubna
77
SOkA Žďár n. S., ČSM – místní skupina Dolní Rožínka, kniha č. 1, zápisy schůzí
1948–1952, nestr.
78
Tamtéž.
79
K poúnorové úloze SČM K n a p í k , J.: Únor, s. 162–165.
80
SOkA Žďár n. S., OÚ Domanín, inv. č. 91, Pamětní kniha obce Domanína, s. 45.
81
Archiv autora, rozhovor s Janem Sáblíkem (nar. 1933) ze Žďáru nad Sázavou, rodákem
z Domanína, prosinec 2010.
82
„Svazáci ve Strachujově se sešli na smuteční schůzi, konané k uctění památky s. Klementa
Gottwalda. … Vyhlásili, že odpracují 200 brigádnických hodin pro místní JZD, které, třebaže je
nové, dovede správně organizovat práci.“ Dobrá spolupráce ČSM a JZD ve Strachujově. Vesnické
noviny Bystřicka, týdeník, č. 11, 27. 3. 1953, s. 1.
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195383 se uvádí, že ČSM je v podobě vesnických skupin ustavena v 32
obcích bystřického okresu, v 24 MNV má 40 členů, z toho šest v radách
a jednoho předsedu MNV (Kovářová). V sousedním žďárském okrese bylo
organizační úsilí ČSM zřetelnější. Jestliže počátkem roku 1950 čítalo 39
skupin 1 500 členů, v dubnu 1951 to bylo již 96 místních organizací, 17
závodních organizací a pět školních skupin s celkovým počtem 2 780 členů.84 V obou okresech se však ČSM potýkal s nedostatky administrativního
rázu, kupř. v září 1951 projednávala POV-ČSM opatření, která prováděl ÚV
a KV ČSM za účelem odstranění nedostatků (evidence členů, hospodaření)
obzvláště v základních skupinách.
Československý svaz mládeže vznikl coby součást obrozené NF, a proto nemohl v padesátých letech obstát jako skutečná zájmová organizace,
neboť i obsahová náplň byla v režii požadavků KSČ.
Další masově zakládanou a protežovanou organizací na poúnorovém
venkově byl Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP). Celostátně byl
ustaven 22. února 1948 na sjezdu v Národním divadle v Praze pod vedením ministra školství Zdeňka Nejedlého a navázal na činnost předválečné
Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR a Svazu přátel SSSR,
obnovených ihned po válce. Svaz přátel SSSR v Československu byl ustaven ještě v předúnorovém období také v několika obcích severohoráckých
okresů.85 Členství v SČSP bylo brzy chápáno jako důkaz vlasteneckého
postoje, a proto i ostatní organizace agitovaly v náborové akci do svazu.
Např. OV-SČSP v Bystřici nad Pernštejnem byl ustaven 1. května1949,86
ale sekretariát byl zřízen až v červenci 1950. Místní organizace, tzv. místní
odbočky SČSP, byly postupně zakládány spolu s náborem členů. Např.
výsledek náboru k 28. říjnu 1949 konstatoval, že z 93 obcí bystřického
okresu nedošla zpráva z 22 obcí, počet členů před náborem činil 1 228
a po náboru 2 696.87 V sousedním okrese Žďár bylo během náborových
nedělí 25. září a 2. října 1949 získáno 907 členů, čímž se zvýšil stav z 1 316
na 2 223 členů SČSP.88 Otázkou ale zůstává efektivita náboru. Ze zprávy
o průběhu příprav k II. celostátnímu sjezdu SČSP v bystřickém okrese
vyplývá začátkem léta 1950 neutěšený stav místních odboček i samotného
OV, který „…nepečuje řádně o udržení styku s místními odbočkami. Odbočky jsou
ponechávány samovolnému vývinu, jejich činnost nebyla řízena.“  89 Důsledky
83
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSM, f. 261.
84
SOkA Žďár n. S., KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 3, k. 1, Okresní konference KSČ okresu
Žďár 14.–15. 4. 1951, s. 45.
85
Podle spolkových katastrů byly některé odbočky budoucího SČSP utvořeny již v letech
1946 a 1947 a při poválečné euforii z osvobození lze předpokládat podobnou motivaci jejich
vzniku.
86
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost společ. org. NF: SČSP,
f. 128.
87
Tamtéž, f. 126.
88
Jiskra, týdeník KV KSČ Jihlava, č. 40, 15. 10. 1949, s. 4.
89
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF-SČSP, f. 122.
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organizačně nezajištěného náboru členstva, často jen papírové ustavení
odboček a jejich zůstávající dluhy za odebrané příspěvkové známky byly
řešeny ještě na II. okresní konferenci v Bystřici nad Pernštejnem 3. června
1951.
Tabulka 4: Politicko-sociální složení OV-SČSP ve Žďáru nad Sázavou90
Rok 1951
Rok 1953
Celkem členů OV-SČSP ve Žďáru n. S. 25 (z toho 3 ženy) 35 (z toho 10 žen)
20
21
Složení podle
KSČ
politické
2
2
ČSL
příslušnosti
3
12
bezpartijní
4
13
Sociální složení dělníci
členů OV
1
1
zemědělci
19
21
pracující inteligence
1
zvlášť nevykázáno
ženy v domácnosti

Z hlediska politického složení SČSP lze konstatovat očekávanou
převahu zastoupení KSČ, ve svazu se však původně objevovali i členové
ostatních stran NF (viz tabulka 4). Např. v SČSP ve Víru byli v roce 1949
ze sedmi osob s příslušností ke KSČ tři bývalí národní socialisté, jeden
bývalý lidovec a jeden bývalý sociální demokrat.91 Zastoupení lidovců
ve vedení místních SČSP je ale minimální a příklady lze doložit jen
ojediněle. Poúnorová obrozená ČSL byla přitom opakovaně vyzývána,
aby její členové vstoupili do řad SČSP, což byl pro řadové členy, třebaže
poúnorové ČSL, morální problém.92 Otázka angažovanosti lidovců se
dostávala nejednou na program jednání předsednictva okresního AVNF,
jak tomu bylo 14. dubna 1953, kdy členka OV-ČSL v Bystřici n. P. Josefa
Zakopalová „…nesouhlasí s tím, že větší část příslušníků ČSL není přesvědčena
o správnosti socializace vesnice, vysvětluje, že 30 % příslušníků jsou členy JZD
a 70 % SČSP“. 93 V neprospěch ČSL bylo oponováno, že „ne všichni členové
ČSL vstoupili do JZD z vlastního přesvědčení a nesnaží se získávat pro socializaci další členy“.94 Za necelý rok se zástupce ČSL při jednání na POAVNF
k problému SČSP vyjádřil slovy: „Pokud se týká členství v SČSP, dali jsme si
90
SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 46, Činnost spol. org. NF – ČSŽ + MDŽ,
seznam členů OV-SČSP 1951, f. 32 a NF-OV Žďár n. S., inv. č. 46, Činnost spol. organizací
NF – OV-SČSP, f. 14.
91
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 111, kart. 8, Průzkum o stavu společens.
organizací NF z obcí v roce 1949.
92
Při hodnocení činnosti OV ČSL čítal stav registrovaných členů 80, v případě členství
členů ČSL v SČSP se uvádí cca 50. SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 1, kart. 1,
Zápisy POAVNF 1950–1959, zápis z 28. 11. 1951.
93
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 1, k. 1, Zápisy POAVNF 1950–1959,
Zápis ze schůze 14. 4. 1953.
94
Tamtéž.
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heslo ‚Co lidovec, to příslušník SČSP‘. To se nám nepodařilo, avšak zatím alespoň
můžeme říci co funkcionář ČSL, to člen SČSP.“  95 Na Žďársku bylo v závěru
roku 1950 ze 145 registrovaných členů lidové strany zapojeno 41 v SČSP.96
Získat vztah k této organizaci bylo nejen při jejím názvu obtížné.
Cílem SČSP totiž byla všestranná popularizace SSSR a glorifikace jeho
„budovatelských“ úspěchů. Svaz tímto záměrně vytvářel iluzi o SSSR jako
o nejpokrokovější zemi a sovětského člověka představoval jako typ hrdiny
a vzor morálních a pracovních kvalit.97 A konečně jako určitá „převodová
páka“98 režimu v kulturní a osvětové politice svaz přispíval k podpoře zcela
aktuální politiky KSČ, k níž v prostředí venkova náležela od roku 1949
násilná kolektivizace. Praxe ovšem tak ideální nebyla. Kupř. ve zprávě pro
KAV NF Jihlava se o žďárském okrese uvádí, že SČSP do roku 1951 téměř
nevyvíjel činnost, při přeregistraci 450 osob odmítlo členství s výmluvou,
že nechtějí být veřejně činní, bojí se funkcí a hovoří i stylem „já zaplatím
těch 20 nebo 30 Kčs, ale nikam mě nezapisujte“.99 Popularizace sovětské
kultury a vědy formou pozdravných štafet v akci Měsíce československo-sovětského přátelství, přednášek o kolektivizačních formách hospodaření
v SSSR a o nových objevech v zemědělství, výstav ideologicky orientované
literatury100 a propagace sovětského filmu, či zakládání kroužků ruštiny
a pořádání lidových kurzů ruštiny (LKR), to vše bylo pro tradiční postoje
obyvatel horáckého venkova cizí. Na Měsíci československo-sovětského
přátelství (MČSP) se přirozeně podílely i další složky NF včetně lidosprávy a závazky byly motivovány budováním nové vesnice. Například v roce
1951 se obce žďárského okresu zavázaly: „Jámy: získat co nejvíce členů
do SČSP, 12 nových odběratelů časopisu Svět sovětů. Samotín: všechny složky
NF se zavázaly, že v měsíci SČSP seberou 15 000 kg železa a překročí dodávku
mléka o 2 000 litrů. … Moravské Křižánky: místní Sokolská jednota vstoupila
jako celek do Svazu pro spolupráci s armádou…“  101
Zcela uspokojivý stav v otázce činnosti SČSP nelze konstatovat ani pět
let po únoru 1948. Ze zprávy bystřické okresní organizace SČSP z května
1953 sice vyplývá zlepšení aktivity odboček a za přebíraní nových metod
práce jsou oceňovány závodní odbočky přehrada Vír, MEZ Nedvědice či
Vlnap Nedvědice, ale hovoří se také o čtyřech naprosto mrtvých odboč95
SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 1, kart. 1, Zápisy POAVNF 1950–1959,
zápis z 25. 2. 1954.
96
SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár nad Sázavou, inv. č. 45, činnost spol. org. NF-ČSL,
Celková zpráva o činnosti ČSL z 27. 12. 1950, f. 125.
97
K otázce náplně činnosti a kulturního poslání SČSP K n a p í k , J.: Únor, s. 166–169.
98
Tj. poslušně vykonávající stranické směrnice. Tamtéž, s. 137, 167.
99
SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., k. 9, Zhodnocení akcí pořádaných NF 1950–1959,
č. j. 328-51/AV z 23. 11. 1951.
100 Kupř. čtenářské besedy o knihách Timur a jeho parta, Žatva. SOkA Žďár n. S., NF-OV
Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: SČSP, f. 199–200.
101 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár nad Sázavou, k. 9, Zhodnocení akcí pořádaných NF
1950–1959, č. j. 301-51/AV ze dne 7. 11. 1951.
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kách.102 Ve srovnání se IV. okresní konferencí z 26. dubna 1953 v sousedním okrese Žďár se zdá, že zde byla situace přece jen příznivější, ale pokud
analyzujeme kupř. písemnosti žďárského OV SČSP z roku 1955, je zřejmé,
že organizační nedostatky či nečinnost místních odboček přetrvávala nadále.
Významnou organizací se stal z ideologického pohledu i Československý svaz žen (ČSŽ), ačkoli KSČ neměla záhy po únoru 1948 jasnou představu o využití tradice ženských organizací. ČSŽ vznikl 31. března – 2. dubna
1950 sloučením Rady československých žen, posléze Rady žen (RŽ)103
a Zvazu slovenských žen. Rada československých žen se sice nevyhnula
poúnorové očistě,104 ale přesto se nepodařilo naplnit očekávání vkládaná
do její nové náplně. Ale ani ČSŽ se nestal definitivní ženskou organizací
vyhovující představám poúnorové státní moci.105 V době konání okresní
konference ČSŽ 25. února 1951 činil stav přímých členek v bystřickém
okrese 404 žen, místní skupiny ČSŽ byly mimo okresní město v dalších
čtyřech obcích, zatímco odbor zemědělských žen (OZŽ) při JSČZ čítal
1836 členek.106 Zastavme se proto u fenoménu ženského hnutí v prostředí
zemědělského venkova a u zatím ne zcela probádané otázky OZŽ.107
Zvýraznění ženského hnutí při JSČZ řešil již zákon č. 145/1947 Sb.,
který v § 5 vymezil vedle dalších i okresní odbory žen, které se skládaly
z místních důvěrnic žen. Otázkou však zůstává skutečná role místních
sdružení v poúnorovém vývoji. Částečně zachované písemnosti OZŽ z roku
1949 docela názorně ukazují rozpor mezi konkrétní a jistě záslužnou náplní
činnosti OZŽ a očekávaným posláním ženského hnutí na vesnici. Kupř.
zakládání družstevních prádelen představovalo dobový fenomén a principiálně v cílené spolupráci souznělo se zemědělskými strojními družstvy.
Nově však byla podpora jakéhosi pokroku podmíněna založením JZD.108
102 „… Předsednictvo se těmito bude v nejbližší schůzi … zabývat a zaměříme se na odhalení
třídního nepřítele, neb se v těchto odbočkách jeví situace, že jsou záměrně umrtvovány.“ SOkA Žďár
n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: SČSP, f. 94.
103 K poúnorové proměně názvu z RČŽ vypuštěním slova „československých“ na RŽ
podrobněji N e č a s o v á , D.: Buduj vlast, s. 136–137.
104 Po únoru 1948 zcela zanikla i Národní fronta žen, jež vznikla po osvobození rovněž
s cílem aspirovat na reprezentaci žen. K otázce ženských organizací 1945–1948 kupř. J e c h o v á , K.: Cesta, s. 79–85; podrobněji k RČŽ při únorových událostech N e č a s o v á ,
D.: Buduj vlast, s. 127–136.
105 Srov. slova Rudolfa S l á n s k é h o : „Československý svaz žen nemůže určovat linii
strany, ale naopak.“ N e č a s o v á , D.: Buduj vlast, s. 224.
106 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSŽ, f. 7.
107 D. Nečasová zmiňuje sekci žen při JSČZ či ROH v souvislosti s obcházením předsednictva ČSŽ komunistickou stranou a dále v souvislosti s úzkou organizační základnou ČSŽ,
jenž nemohl zakládat vesnické pobočky a měl zde přenechat prostor pro OZŽ při JSČZ.
N e č a s o v á , D.: Buduj vlast, s. 226, 232.
108 „Pokud ženy nebyly zvány na veřejné schůze a všude tam, kde uplatňují svoji rovnoprávnost,
nebyla ani jejich práce před veřejností oceněna. Dnes se může říci, že ženy i na našem okrese pracují
a se zapojují velmi pěkně. Nejlépe se to pozná na obcích kde staví JZD.“ SOkA Žďár n. S., JSČZ-OV Žďár n.S., zápisy ze schůzí OZŽ, inv. č. 9, f. 1.
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Tabulka 5: Organizace žen při JSČZ počátkem padesátých let109
Okres Bystřice nad
Pernštejnem
Počet obcí v roce 1949
93
Počet obyvatel okresu 1949
23 600
81 (počátek roku 1951)
Počet obcí s OZŽ
Počet žen organizovaných 1 836 (počátek roku
1951)
v OZŽ

Okres Město Žďár
97
38 392
91 (závěr roku 1949)
3 800 (závěr roku
1949)

Konkrétní obrysy využití OZŽ při kolektivizaci byly přirozeně nastaveny stranickou linií a např. krajská komise žen KSČ v Jihlavě na schůzi
14. června 1949 stanovila v úkolech pro zabezpečení výživy národa a získání
vesnice pro socialismus „…soustavnou kontrolu dosavadních soutěžících vesnic
… na okresních i místních dožínkových slavnostech budeme vyhlašovat, jak které
obce i jednotlivé ženy splnily převzaté závazky a uctíme nejlepší zemědělky…“  110
Formulace o zapojení žen z ostatních složek, či o posilování v roce 1949
ještě existující Rady žen se ale stávaly spíše frázemi ve srovnání s poněkud
odlišnou realitou, jež usilovala o popularizaci nového typu ženy, které se
teprve nástupem společenského řádu po únoru 1948 dostalo společenské úcty a ocenění práce. Ukázkou takové propagace je rukopis jednoho
příspěvku do Besedy venkovské rodiny,111 kde pisatelka nejprve líčí své
neradostné dětství, obtížný život a emotivní příběh uzavírá slovy: „Můž je
68 roku starý a v práci přemožený a pobírá důchod a ztoho sme živy. Děkujem
naší Milované vládě že se tak stará o přestárlé občany – práci čest.“  112 Výpověď
o životě matky devíti dětí je doplněna poznámkou jednatelky: „Zdali to
nebude vyhovovat Vašemu přání, tak se to nechá opravit,“  113 jež poukazuje
na ideový výběr podobných příběhů. Odhlédneme-li však od politických
a agitačních cílů OZŽ, lze konkretizovat i ryze praktickou činnost organizace
(např. kurzy pečení, konzervování masa, šití, zavařování ovoce a zeleniny,
zřizování zemědělských útulků pro děti aj.).
V roce 1952 navázal na zaniklý ČSŽ114 nově ustavený Výbor československých žen (VČŽ) se sídlem v Praze, který ale nenabízel možnost
109 Údaje o počtu obyvatel okresů v roce 1949 jsou převzaty ze zápisů okresních konferencí KSČ na jaře 1949. Statistické údaje k OZŽ pocházejí z následujících zdrojů: SOkA
Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Čs. Svaz žen 1949–1958, f. 7 a JSČZ-OV Žďár
n. S., zápisy ze schůzí OZŽ, inv. č. 9, f. 1.
110 Tamtéž, f. 4–5.
111 Periodikum Beseda venkovské rodiny vycházelo jako týdeník ministerstva zemědělství
ve spolupráci s JSČZ. Jednalo se o spojení časopisů Venkovská žena a Beseda naší rodiny.
Týdeník vycházel v nakladatelství Brázda v letech 1945–1961.
112 SOkA Žďár n. S., JSČZ-OV Žďár n. S., zápisy ze schůzí OZŽ, inv. č. 9, f. 2.
113 Tamtéž.
114 ČSŽ byl po tajných stranických přípravách oficiálně rozpuštěn na celostátní konferenci
20. 4. 1952.
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individuálního členství a měl se uplatnit především v zastupování žen
na mezinárodním poli. Faktická likvidace masové organizace žen byla navenek skrývána informacemi o organizačních změnách. Pro konkrétní práci
se ženami byly zřízeny tzv. Výbory žen (VŽ) jako pomocné orgány národních výborů, které byly postupně ustavovány při MNV. Jejich činnost měla
spočívat jednak v ideologické rovině (boj za mír, plnění usnesení strany
a vlády na úseku zemědělské výroby a výkupu, besedy, přednášky, promítání filmů, praktické kurzy, čtenářské besedy), v pomoci v kolektivizačním
úsilí (propagace nových forem práce a sovětských metod, školení nových
agrotechniček a zootechniček) a třetím okruhem se staly obecně prospěšné
aktivity (zřizování dětských útulků, péče o vzhled obce).115 Ideologická
podmíněnost tuto organizaci přirozeně stavěla do nedůstojné pozice a pro
případné členství vytvářela jakési síto. Přesto VŽ svou činností nesplňovaly
očekávání. Ve zprávě pro ONV Žďár z dubna 1953 je v hodnocení práce
výborů v okrese kritizována špatná spolupráce MNV s VŽ, neúčast předsedkyň VŽ na schůzích rad MNV116 a fakt, že např. za první čtvrtletí roku
1953 mělo ze 71 VŽ na Žďársku jen 39 výborů plán práce a jen 46 konalo
schůze.117 Ženské organizace měly na jedné straně zvýraznit postavení žen
v (socialistické) společnosti, ale politikou NF a KSČ se objektivní význam
zájmové složky znehodnocoval. Zúžení činnosti na sociálně-kulturní náplň
(někdy včetně divadelních aktivit) však v místních podmínkách přece jen
nestaví výbory žen (dobově též rady žen) pouze do ideologického světla.118
Méně násilnou formu působení na venkovské obyvatelstvo představoval Československý Červený kříž (ČsČK), jenž po osvobození (za protektorátu byl 5. srpna 1940 rozpuštěn) navázal na bohatou prvorepublikovou
tradici, psanou od jeho založení v roce 1919 pod předsednictvím Alice
Masarykové. Po únoru 1948 však ztratil svoji nezávislost a nové postavení
bylo upraveno zákonem.119 ČsČK se tudíž stal do značné míry jedním
z nástrojů poúnorové politiky a to zvláště v ovzduší mezinárodního napětí
počátku padesátých let. Při projednávání zákona o ČsČK ministr zdravotnictví Josef Plojhar (ČSL) zpochybnil i dosavadní tradici: „Červený kříž
byl výlučně organisací buržoasní. V jeho čele stály vždy místní kapitalistické
veličiny a měšťácké paničky si tímto způsobem krátily dlouhou chvíli. Opájely

115 Vesnické noviny Bystřicka II, týdeník, č. 9, 14. 6. 1952.
116 Agitace pro význam výboru žen přirozeně probíhala i přes organizaci ČsČK.
117 SOkA Žďár n. S., ONV Žďár n. S., inv. č. 14, k. 1, Zápis o 171. schůzi rady ONV
ve Žďáře n. S.
118 „Rada žen při MNV … pečovala o sociální otázky: zásobování obyvatelů, potřeby zdravotní
služby, hygiena, výstavba obce, školství.“ Kronika obce Velká Losenice 1930–2001, zápis za rok
1953–1955 (http://www.losenice.cz/kronika/, citováno dne 28. 12. 2010).
119 Sbírka zákonů RČS, roč. 1951, částka 34, č. 68, Zákon ze dne 12. 7. 1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních a roč. 1952, částka 34, č. 60, Zákon ze dne 30. 10. 1952
o Československém červeném kříži a o užívání jeho znaku, odznaku a názvu červeného kříže.
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se tím, že měly funkci a mohly tvrdit, že pracují pro blaho celku, ač jejich práce
spočívala namnoze jen v representaci spolku.“  120
Původní okresní spolky121 Československého červeného kříže existovaly roku 1949 v okresech Bystřice nad Pernštejnem i Žďár a v důsledku
organizačních změn se v letech 1951–1952 proměnily v okresní výbory
ČSČK. Změnilo se také označení původních samaritánů na dobrovolné
pracovníky a sester na dobrovolné ošetřovatelky. Především se však teprve
utvářela síť místních skupin, popřípadě středisek ČsČK na venkově. Nové
pojetí spolku jako masové organizace tedy bylo utvářeno již v mezidobí
1949–1951, kdy byl ČsČK zapojen do plnění první pětiletky a kupř. masový
nábor nových členů byl podmíněn již kádrovým výběrem: „Při plnění úkolů
daných 5LP bylo důsledně dbáno, aby přijetí nových členů schvaloval výbor okresního spolku, aby do kurzů pro samaritány, mládež a dobrovolné sestry se dostali
lidé s kladným poměrem k lidově demokratickému zřízení v našem státě…“  122
Kvóty pro nábor v první pětiletce se pro jednotlivé okresy většinou lišily,
ovšem v případě sledované dvojice okresů byly takřka shodné.123 Plánovaná
čísla byla ovšem rámcovou představou z roku 1949. Tak kupř. v okrese
Bystřice nad Pernštejnem byl v náboru členů za rok 1950 splněn plán
na 100 % a další kvóty byly dokonce překročeny: místo plánovaných 40
samaritánů bylo vyškoleno 72, mládeže namísto 20 celkem 40 a instruktorů
nakonec šest.124 Obzvláště ve vyškolování dobrovolných zdravotníků byly
v dalších letech a po reorganizaci ČsČK plány navyšovány. Kupř. v okrese
Žďár byl za rok 1952 překročen plán náboru o 15 členů (získáno 415),
dobrovolných ošetřovatelek bylo na místo 68 vyškoleno 55 a dobrovolných zdravotníků 165 místo stanovených 270.125 Navyšování kvót či jejich
překročení ale nebyla pouze otázka statistiky. Ve zprávě ČsČK z okresu
Bystřice nad Pernštejnem se ve věci překročení plánu za rok 1952 uvádí:
„Ne všichni zdravotníci byli zařazeni do útvarů sanitární pohotovosti, ale staly
120 Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly,
67. schůze, čtvrtek 30. 10. 1952 (http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/067schuz/
s067008.htm, citováno dne 29. 1. 2011). K tomu srov. usnesení OV ČsČK Bystřice nad
Pernštejnem k prvnímu celostátnímu sjezdu ČSČK: „…je třeba úplně se vypořádat se starým
dědictvím, spolkařským pojetím ČSČK, jaké měl v buržoasní republice.“ SOkA Žďár n. S., NF-OV
Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČsČK, f. 170.
121 Podle § 3 Stanov okresních spolků ČSČK vydaných v roce 1949 se spolek mohl utvořit
se souhlasem ústředního výkonného výboru ČSČK, přihlásí-li se v okrese alespoň 500 členů
a místní a závodní skupinu bylo možno utvořit při počtu alespoň 50 členů (§ 8). SOkA Žďár
n. S., ČSČK-OV Bystřice n. P., inv. č. 14, Stanovy okresních spolků ČSČK 1949, f. 1.
122 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSČK, f. 187,
Jednatelská zpráva okresního spolku ČSČK v Bystřici n. P. za rok 1950.
123 SOkA Žďár n. S., ČSČK-OV Bystřice n. P., inv. č. 43, Pětiletý plán ČSČK v moravských
krajích, brožurka, f. 1. Do moravských krajů byl počítán i kraj Jihlava, který (podobně jako
dnes kraj Vysočina) zahrnoval i část českých okresů.
124 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSČK, f. 191,
Situace v plnění plánu okresního spolku ČSČK v Bystřici n. P. v roce 1950.
125 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 46, Činnost spol. org. NF: OV ČsČK, f. 55.
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se i případy, že někteří odmítli další činnost. Zde se projevil vážný nedostatek,
tkvící v tom, že jsme frekventanty vychovávali odborně, ale nikoliv důsledně
politicky.“  126
Zpráva z 28. února 1953 o činnosti OV ČsČK Bystřice nad Pernštejnem a místních skupin hovoří celkem o devíti místních skupinách.127
Podobně vypadala situace v sousedním okrese Žďár, kde se ve zprávě
o činnosti ČsČK za rok 1951 uvádí k 31. prosinci 1951 celkem 11 místních a jedna závodní skupina a o rok později mezi závodními skupinami
podniky Chirana, Průmstav a Tokoz.128
Hlavním agitačním cílem se stalo získávání odznaku PZO (Příprava
ke zdravotní obraně) a s pronikáním ČsČK do škol i odznaku BPZO (Buď
připraven ke zdravotní obraně). V neposlední řadě bylo sledováno zapojení
skupin ČsČK do Měsíce československo-sovětského přátelství a například
v usnesení výboru ČsČK Rovečné o plánu práce pro druhé pololetí roku
1954 se objevil závazek propagovat v Měsíci československo-sovětského
přátelství úspěchy zdravotnictví sovětského a „v rámci zdravotnické osvěty
bude občanstvu hovořeno o nadměrné spotřebě léků a hospodaření s nimi.“  129
A konečně v prostředí venkova měl ČsČK prostřednictvím místních skupin,
svých středisek nebo přímo vyškolených členů napomáhat v zemědělské
výrobě. To se uskutečňovalo jednak prostřednictvím brigádnické výpomoci,
jednak prostřednictvím zajištění první pomoci.130 OV ČsČK v Bystřici nad
Pernštejnem v usnesení o plánu práce a jeho zásadách pro druhé pololetí
roku 1954 v okrese mj. stanovil: „Účinně pomáhat plnit usnesení X. sjezdu
strany na vesnici, zvláště pak v JZD – STS a státních statcích, vést pracující
k tomu, aby sami dodržováním hygienických a ochranných opatření chránili své
zdraví a zabraňovali úrazům a šířením infekčních nemocí.“  131
Ačkoliv se ideová agitace nevyhnula ani této organizaci, ČsČK sehrával v osvětové činnosti pozitivní roli, což lze doložit například zápisy
z obecních kronik.132
V poněkud menší míře se na horáckém venkově uplatnila organizace
tělovýchovného charakteru. I v této oblasti přeměny společenského vývoje
126 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSČK, f. 166.
127 Tamtéž, f. 168.
128 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 46, Činnost spol. org. NF: OV ČsČK, f. 52, 54.
129 SOkA Žďár n. S., ČSČK-OV Bystřice n. P., inv. č. 15, zápisy ze schůzí místních nebo
závodních skupin, f. 7b.
130 Kupř. ve zprávě o činnosti bystřického ČSČK za první tři čtvrtletí roku 1954 se mj.
uvádí, že ve žních vybavil ČSČK obce lékárničkou a tam, kde nebyl zdravotník, byly vypracovány směrnice pro poskytnutí první pomoci. SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 46,
Činnost spol. org. NF: OV ČsČK, f. 37.
131 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSČK, f. 160.
132 „Čs.Č. kříž získává dárce krve, z Víru v r. 1952 bylo asi 20 dárců krve, provádí nábor
do kursů sester Čs.Č. kříže, lidových zdravotníků a pořádání občanům přednášky z oboru zdravotnictví.“ Kronika či Paměti obce Víru, s. 286 (http://www.virvudolisvratky.cz/kronika/kronika.
php?k=1&s=286.jpg, citováno dne 28. 12. 2010).
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významně napomáhaly akční výbory (AV) NF. Ústřední akční výbor rozhodl o sjednocení tělovýchovy 20. března 1948. V březnu 1948 se OAV NF
usnesl vyzvat všechny jednoty Orla a odbory lidové a národně socialistické
mládeže, aby do 27. března 1948 dobrovolně provedly likvidaci a doporučily svým členům vstup do Sokola a SČM. V místech těchto organizací
měly MAV NF pověřit vhodnou osobu dozorem nad majetkem a prozatímní
správou.133 Jednotná tělovýchovná organizace byla z taktických důvodů
soustředěna pod Sokol. Zákon č. 187/1949Sb. ze 14. července 1949 o státní
péči o tělesnou výchovu a sport na rozdíl od pozdější zákonné úpravy134
ve sjednocení dobrovolné tělovýchovy a sportu prozatím s Československou
obcí sokolskou počítal135 a uznal ji jako jednotnou lidovou tělovýchovnou
a sportovní organizaci. Unifikace tělovýchovných spolků však patřila k bolestivým zásahům do stávajících tradic, neboť vedle tělovýchovných cílů
zahrnovaly též myšlenkové hodnoty jejich členů.136 Mohlo by se zdát, že
mírnějším způsobem likvidace bylo začlenění do sokolských jednot, ale
již prvorepubliková tradice nejednou prokázala antagonistické působení
spolků (srov. případ Velké Losenice). Tak kupř. v opise protokolu o předání majetku Orla ve Strážku se uvádí, že „z členů Orla do jednoty Sokol
nikdo nevstoupil“ a podobně tomu bylo v Olešnici.137 V zápisu ze 7. ledna
1949 o hospodářském začlenění orelské jednoty z Rozsoch se zase uvádí:
„…je na členstvu, aby naší organizací svěřená tělovýchova v novém obrozeneckém duchu byla pochopena.“ 138 Do Sokola byly dále začleněny sportovní
a turistické kluby.139 Na druhé straně poúnorová existence původního
Sokola nebyla samozřejmostí. Všeobecné pronikání členů KSČ do Sokola
se projevilo i v místních skupinách a rovněž Sokol neunikl tzv. poúnorové
očistě.140 V nových podmínkách se měl zapojit do tzv. budovatelských
akcí a prohloubit spolupráci se složkami Národní fronty obzvláště na bázi
133 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 1, kart. 1, Zápisy ze schůzí užšího výboru
OAVNF v Novém Městě na Moravě, zápis z 15. 3. 1948.
134 Sbírka zákonů RČS, ročník 1952, částka 36, č. 71, Zákon ze dne 12. 12. 1952 o organizaci tělesné výchovy a sportu.
135 Sbírka zákonů RČS, ročník 1949, částka 56, č. 187, Zákon ze dne 14. 7. 1949 o státní
péči o tělesnou výchovu a sport, § 6.
136 „Tento den znamenal pro mnoho lidí v obci velikou ránu, neboť silně lpěli na tradici a majetku
spolku, který společně pořizovali.“ SOkA Žďár n. S., MNV Nová Ves u Nového Města na Moravě,
kniha č. 42, Kronika obce Nová Ves, nestr.
137 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF, ČSTV, f. 35
a 31.
138 Tamtéž, f. 15.
139 Tak odbor Klubu českých turistů se na přelomu let 1948 a 1949 začlenil do sokolských
jednot v Bystřici n. P., v Olešnici a v Nedvědici. SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv.
č. 120, Činnost spol. org. NF, ČSTV, f. 14, 21–22, 25.
140 Poúnorová očista sokolských jednot se odvíjela od místních podmínek. Někde byli
vyloučeni jednotliví členové, ale kupř. ve Strážku očistná komise vedená MAV NF jednohlasně
dospěla k názoru nikoho nevylučovat. SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120,
Činnost spol. org. NF, ČSTV, f. 30, 29, 21, 36.
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Sokol – ČSM.141 To se však zdaleka nedařilo.142 V průběhu padesátých let
byly nakonec sokolské jednoty zbaveny ústředního vedení a ponechány
sporadicky v obcích svého působení, a tím do jisté míry trpěny.143 Zákon
č. 71/1952 Sb. z 12. prosince 1952 o organizaci tělesné výchovy a sportu
hned v § 2 ustanovuje vrcholným orgánem tělovýchovného hnutí a sportu
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a v § 8, odst. 1 výbory pro tělesnou výchovu a sport při KNV a ONV.144 Existenci sokolských organizací
v prostředí venkova připouštěl § 9: „Dobrovolná tělesná výchova a sport se
provádí v tělovýchovných a sportovních organizacích, které se vytvářejí zejména
při Revolučním odborovém hnutí, dále jako organizace státních pracovních záloh
nebo obyvatelstva na vesnici (Sokol), a v příslušných organizačních útvarech
ozbrojených sborů…“  145 V rozpravě při projednávání zákona poslanec
Oldřich Vyhnálek (KSČ) hodnotil stávající činnost Sokola slovy: „Jak krásné
a velké poslání dostává Sokol – vždyť z celkového počtu obcí v republice je 75 %
obcí bez tělovýchovné organisace. Ještě nikdy neměl Sokol úkol a cíl tak radostný,
ještě nikdy neměl tak skvělé podmínky pro netušený rozmach tělesné výchovy
na vesnici…“  146 Ve zprávě Národní fronty v Bystřici nad Pernštejnem
z 8. ledna 1953 se k reorganizaci Sokola uvádí: „…nestačil obsáhnout dosavadní úkoly kladené na tělesnou přípravu našich pracujících, proto je nyní
zúžena jeho působnost a ve své další práci se bude zaměřovat na jeden nejdůležitější úkol – na naší vesnici, kde tělovýchovu bude přibližovat družstevníkům,
drobným a středním rolníkům, a tak pomáhat při budování zdravých základů
naší vesnice.“  147 Podle téže zprávy zůstalo 11 dobrovolných sportovních
organizací Sokola a 10 sokolských kroužků.148 Rovněž na Žďársku přetrvaly
sokolské obce do padesátých let a na podzim 1952 byla vykazována jedna
sokolská jednota ve městě, šest v závodech, 11 na vesnici a 23 sokolských
kroužků.149 Organizační změnou v roce 1952 byla fakticky zrušena Československá obec Sokolská a sokolské jednoty nadále fungovaly pod hlavičkou
141 Kupř. podle výroční zprávy OVS Bystřice n. P. za rok 1949 se k budovatelským akcím
uvádí, že členové Sokola se brigád účastnili pouze individuálně v rámci jiných organizací.
Spolupráce s ČSM je však hodnocena jako slabší, což je posléze ručně přepsáno na „dosud
není“. SOkA Žďár n. S., ČSTV-OV Bystřice n. P. 1949–1959, inv. č. 3, Výroční zpráva OVS
Bystřice n. P. za rok 1949, f. 2.
142 „Společné schůze Sokola s výbory ČSM nepřinesli zdaleka tu spolupráci jak jsme očekávali.“
SOkA Žďár n. S., ČSTV-OV Bystřice n. P. 1949–1959, inv. č. 3, f. 9.
143 V březnu 1957 byl ustaven Československý svaz tělesné výchovy.
144 Sbírka zákonů RČS, roč. 1952, částka 36, č. 71, Zákon ze dne 12. 12. 1952 o organizaci
tělesné výchovy a sportu.
145 Tamtéž, § 9, odst. 1, Zákon č. 71 také v § 13 řešil převod majetku sokolských jednot
na příslušné závodní skupiny ROH.
146 Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly, 69. schůze, pátek 12. 12. 1952 (http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/069schuz/
s069003.htm, citováno dne 10. 1. 2011).
147 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 1, k. 1, Zápis ze schůze POAVNF 8. 1. 1953.
148 Tamtéž.
149 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., k. 9, Zhodnocení akcí pořádaných NF 1950–1959,
Hodnocení činnosti Sokola.
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tzv. dobrovolné sportovní organizace Sokol (DSO Sokol).150 Ta měla své
okresní výbory, ale celkovou koordinaci tělovýchovy a sportu v okrese již
prováděl Okresní výbor pro tělesnou výchovu a sport (OV TVS) při ONV.151
Aktivizace tělovýchovy152 nastala s blížící se první Spartakiádou v roce 1955,
ale sokolské jednoty již zdaleka nepředstavovaly hlavní zdroj cvičenců.
Kupř. zpráva OV TVS rady ONV Žďár nad Sázavou z 30. května 1955
ve věci hodnocení první části okresní spartakiády konané 22. května 1955
uvádí 563 cvičenců, z toho: ROH muži 81, ROH ženy 106, ROH dorost
128, DSO Sokol 128, Rudá Hvězda 48 a pracovní zálohy 72 cvičících.153
Sumarizujeme-li rámcovou náplň Sokola v první polovině padesátých
let, vedle činnosti sportovní a tělovýchovné musely jednoty vykazovat též
závazky budovatelské (pomoc při výstavbě JZD, žňové brigády), sledováno
bylo zapojení do prvomájových oslav,154 akcí Měsíce československo-sovětského přátelství či navštěvování lidových kurzů ruštiny. Ideologická
frazeologie zaštítila také masové plnění TOZ (Tyršova odznaku zdatnosti),
zavedeného roku 1949, a posléze od roku 1952 nového odznaku PPOV
(Připraven k práci a k obraně vlasti). DSO Sokol měla jako součást Národní
fronty a při organizačních změnách v tělovýchově jen omezenou působnost
a namnoze byla s oficiálními složkami NF provázána též personálně.155
Jedinou organizací přetrvávající z prvorepublikového období v původním rozsahu byly sbory dobrovolných hasičů. Politizace společenského života
přitom zasáhla i sem.156 Svaz československého hasičstva (ustavený 21. října
1945) vydal 28. února 1948 služební rozkaz, jímž se hlásil do ústředního
150 Od roku 1956 TSO (tělovýchovná sportovní organizace) Sokol.
151 Ani reorganizace tělovýchovy a sportu v roce 1952 neměla delšího trvání a k úplnému
sjednocení tělovýchovy došlo zákonem č. 68/1956 z 20. 12. 1956 o organizaci tělesné výchovy,
jež vstoupil v platnost od 1. 1. 1957.
152 Kupř. v Nedvědici přijala sokolská jednota v roce 1952 název Spartak Nedvědice. „Jistými impulzy k oživení tělovýchovné činnosti bývaly vždy spartakiády. Zvláště spartakiáda v roce
1955 přivedla do sokolovny mnoho cvičenců. Bohužel však jen na dobu velmi krátkou.“ Š m í d ,
Jiří a kolektiv: 650 let Nedvědice. Nedvědice 2000, s. 37.
153 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 46, Činnost spol. org. NF, ČSTV-OV, f. 13.
154 Tak podle zprávy OV TVS k účasti sportovců na 1. máji 1953 se připomíná, že ještě
prvomájových oslav v roce 1952 se Sokolové účastnili v krojích. SOkA Žďár n. S., NF-OV
Žďár n. S., inv. č. 47, Činnost spol. org. NF – OV DSO Sokol, f. 12.
155 Samotný předseda OV DSO Sokol Žďár n. S. byl členem KSČ, ROH, SČSP, ČSČk
a KV DSO Sokol. SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., inv. č. 47, Činnost spol. org. NF, OV
DSO Sokol, kandidáti do OV DSO Sokol na rok 1954, f. 20–22.
156 Ještě před únorem 1948 dolehly politizující spory na zakládání SDH ve Švařci.
Ve stížnosti z 3. 1. 1948 pro ZNV Brno se mj. uvádí: „Občané chtějí, aby sbor v obci založen
byl, ale někteří členové MNV, kteří zastupují svoje politické strany, tomu nechtějí z toho důvodu, že
návrh na založení dal předseda MNV a ten je členem oné politické strany…“ Podle zprávy MNV
z 3. 2. 1948 byl sbor založen. Ve zcela jiném tónu vyznívá zpráva vzdělavatele SDH Vatín
na Žďársku (sbor založen 1899) těsně před únorovou vládní krizí: „Nechť jsou podniky has.
sboru na naší vesnici na poli osvěty prostředníkem tvořícího se dorozumění mezi občany naší lidově
demokratické republiky.“ SOkA Žďár n. S., ONV Nové Město n. M. 1945–1948, Seznam spolků, jejichž činnost po válce zanikla, SDH Vatín, neuspořádáno, kniha záznamů o činnosti
hasičského sboru 1919–1955, nestr., zápis z 20. 2. 1948.
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výboru Národní fronty. AVNF vznikaly i při okresních hasičských jednotách, 17. října 1948 ČSH vydal Memorandum československého hasičstva
a členové hasičských sborů skládali slib vládě a prezidentovi. Vrcholným
orgánem v novoměstském okrese byla okresní hasičská jednota OHJ č. 17,
která se dělila na obvody a ty dále na okrsky (bystřický obvod čítal v roce
1948 sedm okrsků, novoměstský čtyři okrsky a žďárský šest okrsků).157
V důsledku územněsprávní reformy platné od 1. ledna 1949 (kraje), resp.
od 1. února 1949 (okresy), však OHJ č. 17 zcela zanikla a při likvidační
schůzi výboru 12. března 1949 byla rozdělena hotovost pro nástupnické
OHJ v Bystřici a ve Žďáře včetně částky pro okrsek Jimramov, začleněný
do OHJ Polička.158 Po reorganizačních změnách počátkem padesátých let se
vrcholným orgánem hasičského hnutí v okresech stal nejprve okresní výbor
ČSH a posléze OV ČSPO. Z místních jednot se také vyčlenily samaritánské
služby pod ČsČK. Již na základě zákona č. 62/1950 Sb. ze 17. května 1950
o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami připadl nejvyšší odborný dohled ministerstvu vnitra a v nižších instancích KNV, ONV a MNV.
Vládní nařízení č. 135/1950 Sb. z 26. září 1950 ještě ponechávalo pojmy
hasičstvo a hasičské spolky, ovšem zákon č. 35/1953 Sb. z 24. dubna 1953
o státním požárním dozoru a požární ochraně již užilo novou terminologii
a v § 10, odst. 1 stanovilo: „K přípravě plnění úkolů v oboru požární ochrany
sdružují se pracující v dobrovolné organizaci ‚Československý svaz požární ochrany‘ (ČSPO).“ K povinnostem svazu ze zákona náleželo zejména provádění
agitace k přípravě občanů v boji proti požárům, spolupráce s národními
výbory a organizování požárních hlídek. Proměna spolků na organizace se
odrazila také ve změně názvu místních SDH, po roce 1950 krátce Místní
jednota (MJ) Československého svazu hasičstva a od roku 1953 Místní
jednota Československého svazu požární ochrany.159
Navzdory organizačním změnám si místní jednoty nejednou uchovaly
kontinuitu prvorepublikových tradic hasičstva. Na pozadí atmosféry počátku
padesátých let působí neuvěřitelně slova velitele bystřické OHJ bratra Františka Peringera, pronesená v souvislosti padesátým výročím založení sboru
v roce 1950: „Když se nám v dnešní době díky Bohu naskýtá méně příležitostí
čelit zhoubnému živlu požáru, vypomáhejme si navzájem v těžkostech občanského
života, čímž nejlépe splníme příkaz Kristův o lásce k bližnímu a hasičské heslo „Ku

157 Ř e p i s k ý , M. – H e r o l d , K. – T r o j a n , F.: Hasičská kronika, s. 46.
158 Tamtéž.
159 Zpravodaj zákona č. 35/1953 Sb. poslanec František Svoboda (KSČ) mj. prohlásil:
„Zatím co dřívější hasičské spolky byly úmyslně buržoasií isolovány ve své práci i činnosti od nejširších
vrstev občanstva pod rouškou t. zv. nepolitičnosti a nadřazenosti, je nutné, aby se nová organisace
požárníků co nejvíce opírala o živou spolupráci se všemi složkami Národní fronty.“ Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly, 75. schůze, pátek
24. 4. 1953 (http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/075schuz/s075007.htm, citováno
dne 10. 1. 2011).
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pomoci“.160 Zajímavým dokladem o pozvolné proměně původního charakteru
spolku jsou protokoly z výborových a členských schůzí. Na jedné straně
se objevuje nová terminologie názvu spolku a funkcí – místo náčelníka
velitel, místo starosty předseda – a současně s tím během první poloviny
padesátých let běžně doznívající oslovení „bratr“. Konečně je třeba brát
v úvahu i personální složení spolku. Historik Karel Jech při hodnocení
„očisty“ veřejného života v důsledku kolektivizace k významu hasičských
spolků uvádí: „Ministerstvo vnitra považovalo po roce 1948 dobrovolné hasičstvo
za jednu z posledních bašt, kde se ‚vesničtí boháči‘ snažili uchovat své funkce, aby
mohli politicky ovlivňovat své spoluobčany. Proto už v roce 1951 při příležitosti
konferencí Čs. svazu hasičstva se za účasti KSČ a akčních výborů NF uskutečňoval
přísný kádrový výběr aktivistů okresních a krajských organizací požární ochrany
a v roce 1952 pak i ‚očista‘ výborů místních jednot od vesnických boháčů.“ 161
Tato otázka čeká v regionálním měřítku ještě na podrobnější výzkum.
Ve dvou sledovaných okresech ji lze nastolit především na Žďársku, kde
měla kolektivizace dramatičtější ráz,162 a prokázat ji lze např. v sousedním
okrese Velké Meziříčí: „Spolupráce MNV s hasičskými jednotami není dosud
na výši, což rovněž zaviňuje třídní rozvrstvení jednotlivých členů, neboť ještě
nyní máme v řadách členstva lidi, kteří mají netečný poměr k našemu lidově
demokratickému zřízení…“ 163
Na druhé straně i přes poúnorovou personální „očistu“ lze v severohoráckém regionu zaznamenat přece jen mírnější dopad politických
a ideologických důsledků na hasičské hnutí. Například v hlášení okresní
jednoty ČSH v Bystřici nad Pernštejnem z 11. května 1951 se žádá o schválení zvolených činovníků OHJ, včetně dvou aktivních lidovců s tradičním
katolickým smýšlením Václava Sedlického z Bohuňova a Františka Sitaře
z Domanína.164 F. Sitař se později stal i členem OV ČSPO a podle zprávy
ze schůze OV ČSPO z 12. března 1955 zde měla ČSL díky přítomnosti
Eduarda Rumléra z Divišova dvojí zastoupení i v polovině padesátých let.165
Také ideologická výchova pronikala do hasičského hnutí pozvolna,
i když ji v oficiální rétorice snadno najdeme: „…objasníme význam odznaku
Vzorného hasiče, TOZ a FO …, abychom též dokázali, že Československý hasič
je skutečně fysicky zdatný, houževnatý v boji za udržení světového míru k za160 Š i k u l a , Martin: 110 let Sboru dobrovolných hasičů Bohuňov 1900–2010. Bohuňov
2010, s. 29–30.
161 J e c h , K.: Kolektivizace, s. 148.
162 Autoři Hasičské kroniky okresu Žďár n. S. z roku 1998 se v pasážích věnovaných roku
1948 a dále pak okresům 1949–1960 o konkrétních příkladech personální očisty nezmiňují.
Ř e p i s k ý , M. – H e r o l d , K. – T r o j a n , F.: Hasičská kronika, s. 46–47,
54–57.
163 SOkA Žďár n. S., ONV Velké Meziříčí, Zápisy ze zasedání rady ONV 1952, Zpráva pro
radu ONV ke dni 1. 2. 1952, f. 43.
164 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF: ČSPO, f. 63.
165 SOkA Žďár n. S., ČSPO-OV Bystřice n. P., inv. č. 4, Zápisy ze schůzí, f. 35.
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bezpečení našeho socialistického budování!“  166 Zprávy z výročních schůzí MJ
na Bystřicku ovšem v hlášení o politicko-výchovné práci mezi členstvem
hovoří o skutečné ideologizaci často jinak: „slabá, slabá – nastane zlepšení,
je tuto třeba více prohlubovat.“  167
Místní požární jednoty zůstávaly svoji praktickou náplní i v podmínkách politické kontroly do značné míry organizací nepolitickou a mnohé
udržely např. tradici hraní ochotnického divadla. Tak například v Domaníně
na Bystřicku bylo po roce 1945 hraní divadla doménou odboru lidové mládeže při ČSL, ale posléze se činnost zjevně přesunula pod SDH (v lednu
1949 se uvádějí „ochotníci divadelního odboru při hasičském sboru“ 168) a režie
se ujal náčelník SDH František Sitař (ČSL).169
Zajímavou motivací byla účast na požárních soutěžích, jež se v případě
úspěchu stávala otázkou osobní prestiže i reprezentace obce a zde nelze
zapomínat ani na zapojení požárních družstev žen. V takových případech
lze vzpomínky pamětníků interpretovat i při všeobecných těžkostech padesátých let pozitivně.170 Pozoruhodným ukazatelem je též politicko-sociální
profil funkcionářů OV ČSPO; například mezi delegáty okresní konference
neměli komunisté ještě v polovině padesátých let převažující zastoupení
(viz tabulka 6).171
Tabulka 6: Politické a sociální složení přítomných delegátů okresní
konference ČSPO konané 27. února 1955 v Bystřici nad Pernštejnem
Počet přítomných delegátů: 101 (z toho 95 mužů a 6 žen)
Politické složení
Sociální složení
KSČ 28
dělníci 52
ČSM 5
rolníci – členové JZD 10
ČSL 2
rolníci – samostatně hospodařící 22
bez politické příslušnosti 66
ostatní včetně přítomných žen 17
celkem 101
celkem 101
166 SOkA Žďár n. S., ČSPO-OV Bystřice n. P., inv. č. 7, Hodnocení činnosti, f. 67, Zpráva
o činnosti hasičstva okresu Bystřice n. P. za rok 1951/52.
167 SOkA Žďár n. S., ČSPO-OV Bystřice n. P., inv. č. 4, Zprávy o výročních čl. schůzích
MJ z roku 1955, f. 43–70.
168 SOkA Žďár n. S., MNV Domanín, inv. č. 91, Pamětní kniha obce Domanína, s. 20, 31, 40.
169 Na divadelní činnost SDH vedenou F. Sitařem zavzpomínal i pamětník pan Bohumil
Prosecký (nar. 1930). Hasiči po vzniku ČSM představovali jediný výrazně činný spolek v obci.
Archiv autora, rozhovor s Bohumilem Proseckým, Domanín, leden 2011.
170 Srov. odpověď rodačky z Janoviček na Bystřicku na otázku k činnosti hasičů v padesátých letech: „V roce 1954 byla založena při místním sboru dobrovolných hasičů v Janovičkách i
devítka žen, kterou jsem byla členkou. Při okrskových soutěžích jsme se 2x umístili na druhém místě.
Byla jsem vyslána do tříměsíčního strojnicko-řidičského kursu v Šebetově.“ Archiv autora, vzpomínka paní Jarmily Nedomové z Býšovce, roz. Vostrejšové (nar. 1938) z Janoviček, záznam
5. 1. 2011. Paní Vostrejšová získala v roce 1955 s dalšími pěti člen-kami a čtyřmi členy MJ
ČSPO odznak Vzorný požárník.
171 SOkA Žďár n. S., ČSPO-OV Bystřice n. P., inv. č. 7, f. 24, 30–34.
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Závěrem se krátce zastavme u organizace Svazarm, která se měla stát
masovou složkou v oblasti branné výchovy. Jeho ustavení bylo zakotveno
v zákoně č. 92/1951 Sb. ze dne 2. listopadu 1951 o branné výchově.172
Činnost okresních organizací v obou okresech se rozbíhala pozvolna.
Počátkem roku 1954 čítal Svazarm ve žďárském okrese 38 základních
organizací,173 na Bystřicku byl stejný počet ZO dosažen do konce roku
1955.174 Situace se postupně zlepšovala ustavením klubů, výcvikových
skupin a kroužků. Např. v bystřickém okrese je za rok 1954 zmíněno
ustanovení devíti sportovně střeleckých družstev, při ZO MEZ Nedvědice
radioklubu, při dvou ZO výcvikových míst kynologického klubu a v ZO
Přehrada Vír kroužek vedený instruktorem para výcviku. Velmi zaostával
motoristický výcvik a ještě v roce 1954 nebyl v Bystřici nad Pernštejnem
ustaven okresní automotoklub.175 Ve spolupráci s tělovýchovnou organizací se konaly akce na počest bojů ve druhé světové válce – Sokolovský
a Dukelský závod branné zdatnosti (SZPZ, DZBZ). Podstatným úsekem
činnosti Svazarmu byla příprava obyvatelstva k civilní obraně. Na vesnici
byly ZO vyzývány k zapojení do zemědělských prací a členové Svazarmu
brigádnicky vypomáhali při žňových pracích.
Při hodnocení společenského vývoje na horácké vesnici v padesátých
letech 20. století dostáváme jasný obraz násilné proměny původních organizací, orientovaných převážně agrárně a katolicky. Při komparaci v roce 1949
nově vzniklých okresů přitom navzdory podobným politickým východiskům
a tradicím prosvítají odlišnosti v konstituování nového společenského řádu.
Obzvláště nástup organizací ČSM a SČSP se jeví na Žďársku jako masovější
(srov. katastr spolků z roku 1949), ale zde je třeba vnímat též fakt přesunu
sídla původního okresu z Nového Města na Moravě do Žďáru, zatímco
v Bystřici taková přímá návaznost nebyla. Konečně při srovnání vlastního
procesu kolektivizace lze obecně její razantnější průběh sledovat právě
v Jihlavském kraji, kam tehdy žďárský okres náležel.176
Poválečný vývoj se projevil nejprve ve výrazném omezení a posléze
v úplném zániku pestré spolkové sítě, přičemž rozhodující byly již před
únorové unifikační procesy. Z nových masových organizací pro venkov
172 Sbírka zákonů republiky Československé, částka 17, č. 92, Zákon ze dne 2. 11. 1951
o branné výchově.
173 SOkA Žďár n. S., NF-OV Žďár n. S., Činnost spol. org. NF – OV Svazarm, f. 10.
174 SOkA Žďár n. S., NF-OV Bystřice n. P., inv. č. 120, Činnost spol. org. NF – Svazarm,
f. 207 – seznam ZO podle hlášení z 12. 1. 1956.
175 Tamtéž, f. 220–222.
176 Jestliže žďárský okres i se 48 případy zákazů pobytu kulakům z padesátých let zdaleka
nedosahuje čísel některých blízkých moravských okresů z Jihlavského kraje (Velké Meziříčí
– 121, Moravské Budějovice – 113), v bystřickém okrese se podařilo dohledat pouze jediný
případ vystěhovaného „kulaka“, a třebaže lze i zde předpokládat více postižených sedláků,
dosavadní analýza pramenů vykazuje právě tento počet. K tomu nejnověji K ř e s a d l o ,
Vít: Zákazy pobytu uložené tzv. kulakům v padesátých letech 20. století v okresech Bystřice nad
Pernštejnem a Žďár nad Sázavou. Západní Morava 14, 2010, s. 119–131.
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nejpřitažlivější JSČZ nenaplnil očekávání. Nástup ČSM a SČSP byl zase pro
obyvatelstvo s tradičním smýšlením morálně problematický, neboť vnucoval jediný možný názor politický, mravní a společenský. Členství pak bylo
často spíše otázkou sebezáchovy a nevyčnívání než vědomého souhlasu.
Formálnost organizací dokládají nejen dobová hlášení, ale s odstupem času
i vzpomínky pamětníků, kteří si ihned nevybavují nebo nepamatují jejich
výraznější činnost. Naopak organizace žen, třebaže politicky podmíněné
a řízené, nebyla v prostředí vesnice a priori organizací ryze ideologickou.
Je možné analyzovat i činnost, která byla pro obec či obyvatelstvo záslužná
a z náplně výborů žen při MNV prosvítá i návaznost na OZŽ při JSČZ.
Tělovýchovná tradice s morálně-výchovným aspektem se rozplynula do sporadicky dožívajících sokolských jednot, ideově preferovaných organizací
Svazarmu či aktivit v rámci ČSM a PO. Do konání první spartakiády je však
stopa Sokola v obcích, kde tradičně působil, stále zřetelná.
Masové složky NF měly vedle zájmové náplně vycházející z jejich
názvů výrazně přispět k rychlosti a efektivitě procesu kolektivizace a z praktického pohledu jejich činnost do určité míry splývala (brigády, socialistické
závazky atd.). Hodnotově pak měly vychovávat občany a mládež k jednomu
cíli – aby vznikla společnost příliš nepřemýšlející a zastávající hodnoty preferované ideologií KSČ a její mládežnické organizace. Naopak reorganizované
hasičské hnutí se i pod novými názvy často stávalo ostrůvkem původních
tradic a personální i společenské kontinuity vývoje severohorácké vesnice.
Das Verbandsleben vor dem Hintergrund der Vergenossenschaftung und Kollektivierung in einem Dorf des nördlichen
Teils der Region Horácko
Einblicke in den Wandel des Verbandwesens im Zeitraum von
1945 bis 1955 in den Bezirken Bystřice nad Pernštejnem und Žďár
nad Sázavou
Die Transformation des Verbandslebens nach 1945 stellt noch immer ein offenes
Forschungsthema dar. Besonders gilt dies mit Blick auf die herrschenden Bedingungen in
einzelnen Regionen. Zu diesen gehören auch der Bezirk Nové Město na Moravě und ab
1949 dessen Nachfolgebezirke Bystřice nad Pernštejnem und Žďár nad Sázavou. Die neuen
politischen Bedingungen bedeuteten die Einschränkung der Demokratie im Rahmen der
sog. Nationalen Front und erleichterten insgesamt die Vereinigung bzw. Liquidierung von
Verbänden. Die ursprünglich überwiegend agrarische und katholische Orientierung der Verbände und die nach dem Krieg bestehende Dominanz der Tschechoslowakischen Volkspartei
in den untersuchten westmährischen Bezirken ermöglichen besonders illustrative Einblicke
in den gewaltsamen Wandel des gesellschaftlichen Lebens. Dieser fand seinen vorläufigen
Abschluss nach dem Februar 1948, wozu die Errichtung des kommunistischen Machtmonopols und die Kollektivierung beitrugen, die hier auf den Widerstand der bestehenden
traditionellen politischen Einstellungen und Interessen stießen. Die dadurch eintretenden
Schwierigkeiten waren es, die hinter der Struktur von ideell gesteuerten Massenorganisationen standen, was zeitgenössische Meldungen und Erinnerungen bezeugen. Trotz der
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Ähnlichkeit beider Bezirke treten auch Unterschiede zu Tage. Vor allem kann konstatiert
werden, dass die Erstarkung des von den Kommunisten protegierten Tschechoslowakischen
Jugendverbands und des Verbands der tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft im
Bezirk Žďár größeren Rückhalt in der Bevölkerung besaß, in dem auch die Kollektivierung
einen schnelleren Verlauf aufwies. Der bereits vor dem Februar 1948 massenhaft erweiterte
Einheitsverband der tschechischen Landwirte vermochte die Erwartungen, die an diese
Interessensorganisation der Landwirte gestellt wurden, nicht zu erfüllen und verlor auch in
den Regionen viel von seinem Prestige, da er sich als Instrument bei der Propagierung der
Kollektivierung einspannen ließ. Die Organisation der Frauen und das Tschechoslowakische Rote Kreuz übten dafür trotz ihrer ideologischen Steuerung auch eine gemeinnützige
Aktivität aus, während die körpererzieherischen Traditionen des Sokol nur noch sporadisch
zum Vorschein kamen. Die Massenorganisationen, die definitiv durch das Verbandsgesetz
Nr. 68/1951 Sb. festgelegt worden waren, überschnitten sich danach im ländlichen Milieu in
ihrer Tätigkeit (Arbeitsbrigaden, sozialistische Verpflichtungserklärungen zur Unterstützung
der Einheitlichen Landwirtschaftsgenossenschaften). Ihre gesellschaftliche Aufgabe bestand
darin, der Gesellschaft die Ideologie der Kommunistischen Partei einzuflößen. Eine Ausnahme
stellen die reorganisierten Feuerwehrverbände dar, die in den Dörfern des nördlichen Teils
der Region Horácko zu einer Insel der ursprünglichen Traditionen und Kontinuität wurden.
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Základy
Dalibor J a n i š (ed.): Moravský zemský sněm na prahu novověku.
Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I.
Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2010 (Prameny k českým dějinám 16.–18.
století. Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII., illustrantia.
Řada A, svazek I–1), 504 s., ISBN 978-80-7286-103-3
Jako první svazek nedávno založeného edičního podniku Prameny
k českým dějinám 16.–18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia) v řadě A (Veřejný život, oddělení pramenů
k dějinám práva a ústavního zřízení) se v roce 2010 objevila na knižním
trhu edice Dalibora Janiše dokumentující činnost moravského zemského
sněmu v 16. století. Další součást titulu zpřesňuje, že jde o ediční zpřístupnění Památek sněmovních z rozpětí let 1526–1570 a konkrétně první
knihy Památek sněmovních (uložené ve stavovském archivu v Moravském
zemském archivu v Brně), které byly jako svébytná kategorie úředních
knih zemského „zákonodárního“ shromáždění založeny roku 1518 z rozhodnutí olomouckého zemského sněmu. Až z hlubšího nahlédnutí do edice je patrné, že první kniha česky psaných zápisů Památek sněmovních
sahá pouze do roku 1546 a že tedy překládaná edice představuje pouze
první část edičního záměru. Druhý svazek, jenž týž editor připravuje k vydání, by tak měl obsahovat jak časově navazující knihu Památek sněmovních, tak také rejstříky, společné pro oba svazky. Pokud by předchozí věty,
naznačující poněkud komplikovanější prvotní orientaci v chronologickém
vymezení jednotlivých svazků edice, mohly vyznívat jako jistá výtka,
dlužno říci už na tomto místě, že to je výtka jediná. Edice předmětného
druhu pramene je totiž zvláště náročná, neboť editor se musí výborně
orientovat ve spleti dobových právních textů vzniklých z jednání zemského sněmu, potažmo soudu a vhodnou formou v edici naznačit variantní
znění například vlastních sněmovních usnesení, z nichž se na počátku
16. století postupně formují skutečná zemská zřízení (první roku 1535).
Jak z obsáhlého úvodu i objasnění východisek a metod, zařazených před
vlastní edicí, vyplývá, editor si byl všech úskalí dobře vědom a snažil se
s nimi co nejlépe vyrovnat.
Jako právní historik (profese to dnes vskutku „úzkoprofilová“) měl
D. Janiš pro edici sui generis náležitou průpravu – v této souvislosti je
zapotřebí zmínit, že se formování zemského práva na Moravě věnuje
soustavně již dlouhou dobu a že v této oblasti publikoval více přínosných
studií, z nejnovějších pak především studii zabývající se vztahem nálezů
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zemského soudu a sněmovních usnesení, což je problematika velmi málo
probádaná. A z vlastní edice je pak patrné, že nic nezůstal dlužen ani přísným edičním pravidlům. Edice je pečlivá a také graficky velmi přehledně
členěná. Uznání zasluhují především věcné, respektive ediční poznámky,
kterých je úctyhodných 2 821 a které kromě identifikace jmen aktérů dění
(zároveň s odkazy na příslušnou literaturu) a lokalit přinášejí zároveň
kvalifikované komentáře k činnosti těchto osob a k souvisejícím právním
písemnostem. Poznámky také upozorňují na sněmovní zápisy, obsažené
v jiných rukopisech a protože je už ve stávajícím stádiu výzkumu zřejmé,
že v nich budou i texty neobsažené v Památkách sněmovních, respektive
texty odlišného znění ke stejné záležitosti, uvažuje D. Janiš, jak naznačil
ve svých metodických východiscích, o samostatném zpřístupnění i těchto
textů. Podobně má rozpracován tzv. Kopiář památek sněmovních (ve skutečnosti jsou to po diplomatické stránce zároveň registra korespondence
stavů s panovníkem z let 1526–1546), ze kterého by mohly vyplynout
další zajímavé souvislosti (pro léta 1547–1568 bohužel ale tento typ knih
není v MZA dochován). Chronologické řazení všech dostupných písemností k jednotlivým sněmům, jaké bylo použito kdysi v edici sněmovních
materiálů po roce 1526 pro vlastní Čechy, nemůže totiž vyhovovat, protože opomenutí nějakého textu vlastně celý počin narušuje, a tak je lépe
relevantní dostupné písemnosti edičně zpřístupnit zvlášť.
O stavu a zaměření předchozích edičních podniků, zpřístupňujících
písemnosti z činnosti zemského sněmu a soudu jak pro Moravu, tak
i pro vlastní Čechy (respektive pro Moravu také o významu monografie
Františka Kameníčka o zemských sněmech a sjezdech moravských pro léta
1526–1628, doprovozené rovněž ediční přílohou vybraných dokumentů)
se uživatel dozví v úvodu edice, podobně získá základní informace o nejstarší podobě písemně fixované sněmovní agendy na Moravě a okolnostech
vedoucích ke vzniku samostatných knih Památek sněmovních. Pozornost
je věnována rovněž již naznačenému vztahu zemského soudu a sněmu,
respektive příčinám a okolnostem, za nichž se původní shromáždění
významných reprezentantů šlechty (pánů a rytířů) proměňuje za účasti
zástupců prelátů a měst ve skutečný zemský sněm s pravomocí jednat o celozemských záležitostech a za jakých se nalézané právo může stát základem
právní kodifikace. Připojen je rovněž chronologický soupis zemských sněmů
obsažených v 1. svazku edice Památek sněmovních.
Vlastní ediční části, jak bylo naznačeno, předchází editorovo naznačení
metodických východisek, v rámci něhož je pojednáno také o provenienci
rukopisu a jeho stávajícím uložení. Předmětný rukopis je charakterizován
po vnější neboli kodikologické stránce včetně uvedení filigránů (prove
nienčně shodný papír se evidentně v téže době uplatnil i v brněnské městské
kanceláři) a je rovněž představen výsledek jeho paleografického rozboru
(dva z písařů přitom editor s určitostí identifikuje s konkrétními osobami,
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jednoho s jistou pravděpodobností – jde pochopitelně o písaře činné
v zemských službách). Druhou část tohoto edičního úvodu tvoří osvětlení
edičních pravidel, která se shodují s dnes obecně přijímanou metodikou
– text editovaného pramene je tedy za uvědomění si všech úskalí transkribován (transliterace se uplatňuje jen u cizích osobních jmen) a na rozdíl
od běžné ediční praxe se v případě upozornění na písařův lapsus neužívá
„sic“, ale zmatečný zápis se opatřuje textovou poznámkou.
Jelikož rejstříky, jak už také bylo uvedeno, budou společné pro 1. i 2.
svazek edice, z vědecko-kritického a informačního aparátu je k 1. svazku
ještě připojena konkordance původní a nové foliace editovaného rukopisu,
seznam zkratek, seznam prostudovaných komplementárních originálních
pramenů v Moravském zemském archivu, Zemském archivu v Opavě
a v Moravské zemské knihovně, jakož i seznam využitých editovaných
pramenů (včetně katalogů a inventářů) a obsáhlý přehled prostudovaných
titulů relevantní literatury.
D. Janiš edicí Pamětní knihy moravského sněmu z let 1518–1546 přesvědčivě naznačil, že v jeho osobě nalezla česká (a zejména moravská) historiografie teprve po více než stu letech důstojného pokračovatele v náročném
zpřístupňování právních pramenů raného novověku. Uživatelům nezbývá
než těšit se na další proponovaný svazek této ediční řady i na zpřístupnění
výše zmíněných komplementárních pramenů. Hlubší studium všech těchto
pramenů jistě přispěje k obohacení stávajícího stavu poznání nejen vlastního
moravského zemského sněmu, ale také proměn stavovského systému v čase,
zajišťování bezpečnosti země, fungování zemské správy a v neposlední řadě
i situace vlastních poddaných.
Ludmila Sulitková
Milena L e n d e r o v á – Božena K o p i č k o v á – Jana
B u r e š o v á – Eduard M a u r (eds.): Žena v českých zemích
od středověku do 20. století
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, 854 s., ISBN 978-80-7106-988-1
Česká historiografie je stále ještě často redukována na politické dějiny
pozitivistického ražení a women’s history jako tematický přístup (na rozdíl
od gender history, která se etablovala odlišným výchozím konceptem)
nabízí k této monolitičnosti vítanou alternativu, a to – spolu s pozorností
upřenou na „zkušenosti ženské poloviny lidstva“ – především radikální
rozšíření tematického záběru. Syntéza Žena v českých zemích má všechny
předpoklady stát se bestsellerem v rámci historických publikací a jak je
patrné – vzhledem k její dostupnosti necelé dva roky od vydání – také
se jím stala. Na domácím knižním trhu je publikací zabývajících se tímto
tématem stále ještě poskrovnu, prezentovaný titul navíc vzbuzuje svým
širokým tematickým rozpětím i obsažností na hranici možností mnohé
naděje. Na jejím vzniku se podílely renomované autorky a autoři.
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Není nutné zdůrazňovat, že tematicky široce rozkročené syntézy jsou
problematické per se, zvlášť když se na jejich vzniku podílí širší autorský
kolektiv. Je velmi obtížné docílit kvalitativní vyváženosti jednotlivých textů
a také jejich provázanosti a celkové soudržnosti díla, zvlášť při tomto objemu, což je částečně patrné i na recenzované publikaci. Autorky a autoři
navíc zvolili členění tematické a nikoli chronologické, což je možno považovat v tomto případě za poněkud problematické. Jasným kladem tohoto
členění je možnost zachytit a přiblížit jednotlivé sociální jevy a instituce
v jejich časovém vývoji, lépe upozornit na dynamiku popisovaných procesů,
na jejich vzájemnou interakci. Tento přístup se ukázal být jako velmi plodný
např. u syntézy Františka Hoffmanna Středověké město v Čechách a na Moravě,
jež byla ve stejném nakladatelství publikována v reedici o rok dříve. Při
časovém rozpětí „od středověku po modernu“ a početném autorském
kolektivu však tento přístup klade mimořádné nároky na „provázanost“
a komunikaci jednotlivých přispěvatelů a přispěvatelek, aby bylo docíleno
logické struktury práce a zamezilo se opakování informací. Tuto premisu
se v recenzované publikaci bohužel nepodařilo vždy naplnit, a řadu identických údajů je tak možné najít na různých místech textu.
V případě, že čtenář/čtenářka zvolí hledisko chronologické, což by
při logickém strukturování textu i s důrazem na členění tematické mělo být
možné, dočká se některých zklamání. Jako příklad můžeme uvést problematiku těhotenství, k níž nalezneme relevantní a částečně se překrývající
informace v kapitole III. Duše a tělo, kapitole V. Práce, profese, politika
(Porodní báby) a VII. Ženy na okraji (Infanticidium, Potraty). Tento
problém částečně řeší rejstřík, který ovšem zohledňuje pouze vybrané
pojmy. K obtížné orientaci v knize přispívá i nelogický systém podnadpisů,
které místy odkazují na chronologické období, jímž se daná podkapitola
zabývá (Středověká domácnost), jiné jsou ovšem netransparentní (Dům
a hospodářství), a nezbývá tak, než dané pasáže podrobně pročíst. Jako
okrajový, leč ke zmatení přispívající detail můžeme zmínit i fakt, že některé
podnadpisy v textu, které podle obsahu můžeme identifikovat s názvem
podkapitoly (Těhotná v průběhu staletí) jsou v hlavním textu kurzivou,
ale jiné se stejným statusem v obsahu jsou v hlavním textu majuskulně
(Žena a válka). Další členění kapitoly, které se v obsahu neodrazilo, je
opět na úrovni kurzivy. Pokud tedy chceme mít jistotu, že jsme téma,
které nás zajímá, s ohledem na danou historickou epochu v předkládané
syntéze skutečně důkladně prostudovali, nezbývá nám, než si ji přečíst
více méně celou.
Podstatnější než tyto výtky rázu formálního (určené ostatně spíše těm,
kdo knihu redigovali), jsou otázky teoretických a metodologických východisek syntézy. Především jde o, z pohledu autorky recenze, deskriptivní
a materiálový charakter díla. Toto pojetí je zvláště markantní u témat, jako
jsou intimita, každodennost, tělo, které jsou na západ od našich hranic a čas-
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to i v jejich rámci zpracovávány velmi inovativním způsobem a na základě
široké teoretické reflexe podnětů nejen z oblasti historiografie, ale také
např. sociologie a historické antropologie. Interdisciplinární nadhled nad
tématem a aplikace nápaditých metodologických přístupů knize poněkud
schází. Relativně úzké pojetí je patrné v oblasti teoretického zázemí publikace (toto hodnocení je ovšem generalizující, rozhodně neplatí pro všechny
pasáže textu), ale dá se vztáhnout také na zasazení zkoumané problematiky
do evropského rámce v kontextu popisovaného vývoje. Tento rys je možné
částečně vysvětlit různým stavem „probádanosti“ jednotlivých tematických
oblastí, na což ostatně editorky a editoři sami v úvodu upozorňují. Není
ale možné a priori předpokládat, že by bylo proveditelné a smysluplné
shrnout všechny nebo většinu získaných poznatků z této oblasti do jednoho
svazku. O to větší důraz je pak ale možné klást na analytický a problematizující přístup, na formulování otázek, které lze v dané souvislosti řešit,
na typy využitelných pramenů, na potenciální metodologické problémy, jež
je potřeba zohlednit. Takový přístup k tématu by bylo možné považovat
nejen za inspirativnější, ale mohl by také být příležitostí zprostředkovat
čtenáři vhled do použitých metod a úskalí historické práce, spíše než mu
v rankeovském duchu vysvětlit „wie es eigentlich gewesen“.
Nejproblematičtější stránkou knihy Žena v českých zemích je po mém
soudu její pojímání „žen“ z hlediska celkového zasazení „ženské problematiky“ do rámce dějin jako takových. Kniha se hned v úvodu otevřeně hlásí
k historiografickému proudu women’s history, přičemž velmi komplikovaný a v zahraničí hojně diskutovaný vztah mezi gender history a women’s
history je shrnut šalamounsky: koncept gender je ve women’s history
využitelný (s. 18). Zavedení konceptu gender v rámci women’s history je
v témže úvodu hodnoceno jako inovativní (s. 16). Pokud se ohlédneme
nazpět, můžeme za největší „inovativnost“ kategorie gender s ohledem
na přínos pro women’s history považovat v zásadě dvě skutečnosti. Zaprvé
je to, lapidárně řečeno, důslednější uvedení kategorie „ženy“ do souvislosti s kategorií „muži“, tedy zohlednění nezbytného předpokladu jejich
vzájemné interakce v minulosti. Jedná se de facto o popření existence
konceptu „oddělených sfér“, po čemž volala např. už v roce 1989 Gisela
Bock v historicky prvním čísle časopisu Gender & History.1 Zadruhé je to
vědomí a zohlednění skutečnosti, že gender (definovaný zjednodušeně
jako pohlaví podmíněné sociálně) funguje jako princip, který odráží mocenské vztahy dané společnosti a prostupuje všechny sféry její existence.
Tudíž je možné rozšířit do velké míry izolovaný předmět zájmu women’s
history, jímž byly tradičně ženy, rodina a privátní sféra, na dění ve společnosti jako takové, do kterého se existence genderové dichotomie nutně
1
B o c k , Gisela: Women’s history and gender History: aspects of an international debate.
Gender and History 1, 1989, s. 7–30.
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promítá. Právě tento argument – volání po rozšíření oblasti zájmu tehdejší
women’s history, a tedy i překonání jejího marginálního postavení v rámci
historiografie – byl tím hlavním, který Joan Scott uvedla ve svém přelomovém a kontroverzním textu Gender: a useful category of historical analysis,2
v němž rozpracovala možnou aplikaci konceptu gender v historiografii.
Na jiném místě pak Scott tento požadavek ve vztahu k women’s history
dále rozvedla, když poznamenala, že ženy neexistují jako přírodní bytosti
mimo politické procesy, které je ovlivňují.
Pokud se ovšem zamyslíme nad tím, jakým prizmatem je téma „žena
v českých zemích“ ve stejnojmenné knize nahlíženo, dostaneme se před
pomyslnou časovou hranici roku 1986, kdy byl citovaný text Joan Scott
publikován. Pokud se kniha v úvodu explicitně hlásí k inspiraci konceptem
gender, není příliš jasné, v jakém ohledu. Výběr témat po mém soudu
evokuje ženu jako bytost, jejíž hlavní doménou byla v minulosti sféra
soukromá, zatímco muž především obstarával kontakt s okolním světem.
Jak ale přesvědčivě ukázal John Tosh ve své práci věnované konstrukci
maskulinity ve viktoriánské Anglii,3 právě domácnost je v 19. století první
a základní scénou, na které si muži získávali uznání jako „plně dospělí
a maskulinní“ (v souladu s dobovým ideálem hegemoniální maskulinity)
jedinci. Interakci mezi „ženami“ a „muži“ obecně (heterogenitu těchto
kategorií je nutné vždy zdůrazňovat), proměnlivosti konceptů feminity
a maskulinity je v rámci textu z pohledu recenzentky věnován nedostatečný prostor. Potlačeno je často také vědomí nutného začlenění žen jako
dějinných aktérek do existujících společenských struktur, jak ukazuje např.
pasáž: „Co znamenal basilejský koncil, bitva na Bílé Hoře, rok 1848 či vznik
Československé republiky pro životní cykly ženy, pro její tělo, domácnost, práci či
manželství? Po staletí se řídila zvyky, povinnostmi a příkazy, které byly prastaré,
dané přírodou či autoritami.“ (s. 5), která je jakoby deklarací víry v existenci
oddělených sfér, jež čtenáři a čtenářky naleznou hned v předmluvě. Další
doklad poněkud esencialistického pojetí nalezneme na s. 341: „Až na pár
mytologických výjimek je spouštěcí mechanismus válek záležitostí testosteronu.
Muži jsou iniciátory a aktivními hráči válečných konfliktů; do služeb Marta se
už od dětství dřevěnými meči i plastovými samopaly nabízejí, ve válkách mu
obětují zdraví i život (…). Hrdinství žen je neokázalé.“ Copak by například
vítězství Sudetoněmecké strany ve 30. letech u nás bylo možné bez aktivní
volební podpory žen?
Vítané rozšíření tematického záběru se tak v prezentované knize
neodehrává vždy v návaznosti na společenské procesy, ale někdy jakoby
mimo ně. Tato představa izolované existence ženské poloviny lidstva se
pak v textu přirozeně rozmývá, protože, jak ostatně demonstrují mnohé
2
American Historical Review 91, 1986, s. 1053–1075.
3
T o s h , John: A Men’s Place. Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian
England. New Haven – London 1999.
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příklady uvedené v samotné knize, neodpovídá skutečnosti, jakkoli i tento
pojem je možno úspěšně relativizovat.
Pokud se zamyslíme nad knihou jako celkem, je nutné, i přes poněkud
nepřehledné členění textu, jasně zdůraznit její potenciál jako základního
informačního zdroje k dané problematice, což podtrhuje i bohatý poznámkový aparát a poměrně podrobný seznam relevantní literatury v závěru.
Kniha samozřejmě čerpá ze starších prací, ale část prezentovaných závěrů
je zde publikována vůbec poprvé, takže pro ty, kteří se příbuznými tématy
zabývají, představuje neopomenutelný a kvalitní výchozí bod. Některé
pasáže dosahují po všech stránkách výborné úrovně a celkově je možné
vyzvednout srozumitelnost textu a jeho čtivost. Z hlediska celkové koncepce
však publikace za zahraničním bádáním v této oblasti poněkud zaostává.
Michaela Malaníková
Ladislav H l a d k ý a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Historický přehled
Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2010, 368 s., ISBN 978-80-7286-171-2
Bádání o vztazích Čechů a českého prostředí k zemím jihovýchodní
Evropy má v našem vědeckém prostředí dlouhou tradici. Odpovídá ostatně zájmu české veřejnosti o Balkán a zejména slovanské balkánské země,
který se začal intenzivně projevovat od druhé třetiny 19. století. České
kontakty s Balkánem procházely ve svém vývoji obdobími velmi intenzivních kulturních hospodářských i politických vazeb, docházelo v nich však
také k útlumům, způsobeným různými politickými okolnostmi. Vědecké
práce mapující historii zájmu českého prostředí o balkánské země a národy
vznikaly již v dobách Masarykova Československa (práce Milady Paulové,
Josefa Šusty aj.). Jedinečným dílem, zachycujícím celou širokou škálu kontaktů českých zemí s prostředím jihoslovanským (zeměmi a slovanskými
národy bývalé Jugoslávie) od středověku až do první světové války byla
a zůstává kolektivní monografie Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918, jež vyšla za editorství Václava Žáčka v roce 1975.
O nadstandardních vtazích s Bulharskem, které, na rozdíl od Jugoslávie,
na intenzitě neztratily ani v dobách vlády komunistů, pak svědčí celá řada
monografií a sborníků vydaných v průběhu posledních čtyřiceti let. Velký
zájem českého prostředí a vědecké balkanistiky o (nejen) slovanské země
jihovýchodní Evropy dokládají např. i slovníky literatur – bulharské (1978),
jugoslávské (1979) či balkánské (2001) aj., jejichž reciprocitu v zemích
jihovýchodní Evropy nenajdeme, stejně tak jako v málokteré z balkánských
zemí, s výjimkou Bulharska, existuje podobně rozvinutá tradice relačních
bádání směrem k českým zemím.
Byť tedy v posledních desetiletích vznikla celá řada velice kvalitních
vědeckých prací zabývajících se poměrem a vztahy českých zemí k zemím
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jihovýchodní Evropy a o vztahové kapitoly jsou doplněny i všechny nové
monografie o dějinách balkánských národů, vycházející v Nakladatelství
Lidové noviny, komplexní dílo, představující jakousi syntézu česko-jihovýchodoevropských vztahů, doposud chybělo. Tuto mezeru zaplňuje
recenzovaná publikace Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy.
Historický přehled, připravená editorem Ladislavem Hladkým za spoluredakce tří balkanistů mladé generace Jany Hrabcové, Petra Stehlíka
a Františka Šístka.
Jakkoli editor v předmluvě upozorňuje, že práce není esencí nejnovějších poznatků, založenou na primárních zdrojích a nepublikovaných
materiálech, troufám si tvrdit, že jde o dílo, které se jak svým rozsahem,
tak komplexností přístupu, shromažďujícího na jednom místě údaje o historickém vývoji relací se všemi státotvornými národy jihovýchodní Evropy,
a také jednotným, editorsky vytříbeným metodologickým postupem stane
vzorem pro podobné práce z jiného prostředí a především nepostradatelným studijním a učebním textem.
Kvalitě práce bezesporu pomáhá, že je dílem všech generací českých
balkanistů (vychází dokonce i z pozůstalosti zesnulého albanisty a grecisty Pavla Hradečného), počínaje doyenem české balkanistiky Miroslavem
Tejchmanem, střední generací historiků-balkanistů, reprezentovanou zejména osobností editora či prof. Jana Rychlíka pokračuje a doktorandy či
čerstvými absolventy balkanistických historických studií konče.
Komplexnost pohledu předkládané publikace zdůrazňuje úvodní
kapitola, představující vývojovou linii česko-jihovýchodoevropských vztahů
v hutném a k širšímu historickému kontextu přihlížejícím zastřešujícím
textu, na niž pak navazují kapitoly o vztazích s jednotlivými balkánskými
národy. Editor práce neváhal zařadit do publikace i zcela recentní otázku
česko-kosovských styků, které se zatím omezují prakticky pouze na českou
vojenskou přítomnost na území Kosova a určité politické akty, a také stručnou kapitolku o vztazích ČR s Moldávií, jež se prakticky také vyvíjejí až
od rozpadu SSSR. Na druhé straně je důležité začlenění kapitoly o vztazích
česko-, resp. československo-jugoslávských, a to jak pro svoji mezistátní
politickou komponentu, tak bezesporu i proto, že české prostředí v době
trvání Jugoslávie většinově příliš nerozlišovalo jednotlivé jugoslávské
národy a jugoslávská kultura byla často brána do značné míry jako jeden
celek. Skutečnost, že jsou v monografii začleněny i kapitoly o vztazích
česko-tureckých (resp. osmanských) a česko-kyperských, komplexnost
monografie pouze podtrhuje.
Jednotlivé kapitoly se poměrně důsledně drží jednotného schématu,
v němž je podstata vztahů na úvod představena v krátkém vstupním odstavci a poté jsou relace chronologicky vyloženy v několika podkapitolách
(nejstarší období, 19. století a do první světové války, meziválečné období,
doba válečná, etapa 1945–1989 a nejnovější vývoj), v rámci nichž autoři
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obvykle nejprve podávají přehled politických vztahů a poté se věnují relacím kulturním, z nichž je v některých kapitolách ještě speciálně vydělena
literární výměna. Oceňuji také, že, byť ne stejnou měrou, příspěvky zahrnují
i údaje o vzniku, vývoji a problémech českých menšin, pokud v té které
zemi představují relevantní prvek.
Všechny kapitoly zevrubně mapují historická, literární, folkloristická,
politologická a další díla, která o té které zemi v průběhu vzájemných
kontaktů vznikla, v poznámkovém aparátu přibližují také relevantní historickou produkci, zabývající se přímo bádáním o vývoji těch kterých relací.
Posledně řečené platí zejména o pracích historických a literárněvědných,
spíše opomíjena zůstává produkce etnologická. Ocenit lze skutečnost, že
autoři do svých textů zahrnují často také práce publicistického či ne přísně
vědeckého rázu, dokonce i některé běžné produkci se vymykající turistické průvodce, nevyhýbají se ani zdrojům internetovým. Jistá (kladná)
disproporce u jednotlivých oddílů vzniká tím, že někteří autoři v podstatě
vyčerpávajícím způsobem postihují také relační práce, které vznikaly v tom
kterém nečeském národním prostředí, popř. i mimo něj (např. F. Šístek v dějinách česko-černohorských styků), jiní tak činí spíše náhodným výběrem,
další pak práce nečeského prostředí prakticky nezahrnují, což ovšem může
také znamenat, že takováto literatura v tom kterém balkánském prostředí
ani neexistuje, nebo je marginální, neboť, jak jsme již upozornili výše, ne
ve všech balkánských zemích je vztahům k českému prostředí věnována
stejná pozornost jako v prostředí českém.
Monografii Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy považuji v současné době, v níž jsou naše tradicí prověřené vztahy k balkánským
národům začasté relativizovány a zpochybňovány, a to nejen z politicky
čistě utilitárních důvodů, ale také díky neznalosti hlubších historických
a kulturních souvislostí, za mimořádně přínosnou. Sloužit samozřejmě
bude jak studentům balkanistických oborů, tak odborníkům-balkanistům,
domnívám se však, že možná ještě důležitější funkci by mohla a měla sehrát
v kruzích novinářských, politických i diplomatických.
Václav Štěpánek
Karel H r u z a (Hg.): Österreichische Historiker 1900–1945.
Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2008, 860 s., ISBN 978-3-205-77813-4
Práce mnoha historiků konce 19. a první poloviny 20. století už patří
jen do dějin dějepisectví, k povinnému obecnému vědění, tj. znalecky nad
nimi pokyvujeme hlavami, ale prakticky nikdo, snad krom vyhraněných
specialistů, je nečte. Stejně tak proměny, jimiž si dějepisectví v té době
prošlo – tematické, metodické, institucionální – na prvý pohled náleží
dávné minulosti a při rychlosti změn jen během několika posledních let
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těžko hledáme styčné body s realitou historické vědy před pár desetiletími a nanejvýš se nostalgicky ohlížíme za dobou, kdy neexistoval RIV
a Rada vlády pro vědu a výzkum. A přesto zájem historiků dějepisectví
o tuto epochu spíše vzrůstá a každým rokem vycházejí knihy, které se jí
z různých úhlů věnují. O. G. Oexle před časem v jedné studii nápaditě
poukázal na možné důvody tohoto zájmu: Historie prožívá znovu období
zlomu jako na přelomu 19./20. století, s řadou podobností mezi tehdejší
situací a naší dobou. Nejsou tím pochopitelně implikovány stejné charakteristiky a průběh, avšak je logické, že historici se vracejí k vývoji oboru
před sto léty a hledají jeho prostřednictvím možná vysvětlení současnosti.
Nová vydání hlavních děl nebo dokonce sebraných spisů klasiků humanitních věd (M. Weber, G. Simmel, M. Halbwachs ad.) a pozornost, která
je jim věnována, není zapříčiněna jen fungováním grantových systémů.
Za klasiky pak následují badatelé zmínění v úvodu této recenze a analýzy
institucionálního vývoje – i těmito tématy se zabývá nedávno vydaná kniha
o rakouských historicích v letech 1900–1945.
Sborník shrnující životní osudy a kariéry osmnácti rakouských historiků a jedné historičky (Mathilde Uhlirz), jejichž působení je spjato s vědeckými institucemi v Rakousku, Německu a Československu v první polovině
20. století, připravil k vydání Karel Hruza. Editor také napsal zasvěcenou
úvodní studii shrnující stav bádání a na jednotlivých studiích se podíleli
čeští, rakouští a němečtí historici se sympatickou převahou nejmladší generace (Ch. Köstner, J. Němec, P. Soukup, A. Zajic ad.). Dosavadní bibliografie
k tématu je bohatá, přesto soubor studií přináší mnoho nových poznatků
a v souhrnu nabízí i inspirace pro celkový pohled na pojednávanou epochu.
Část biogramů je totiž věnována historikům výrazně přesahujícím regionální
a zemský rozměr – např. Johannu Loserthovi, Alfonsu Dopschovi nebo
Theodoru Mayerovi – a také další pojednaní autoři měli nemalý vliv na vývoj oboru ve svých zemích, jako např. Hans Hirsch nebo Heinz Zatschek
(za zmínku tu možná stojí, že největší podíl mají mezi portrétovanými
historiky medievisté). Jednotlivé stati jsou zpracovány důkladně, některé
z nich (studie Andrease Zajice o Hansi Hirschovi a Karla Hruzy o Heinzi
Zatschkovi) by vydaly na samostatnou knihu. Sborník je záslužně vybaven
krom seznamů zkratek, vyobrazení a autorů také jmenným rejstříkem, který
je při takovém rozsahu nezbytný.
Nemá smysl procházet jednotlivé studie a shrnovat jejich obsah.
Zastavme se spíše u několika tematických charakteristik knihy. Úmyslně
ponechávám stranou možné výhrady ke skladbě pojednaných autorů, které
sice spojuje to, že alespoň část své odborné kariéry prožili ve vymezeném
období 1900–1945 a na teritoriu tří uvedených zemí, avšak třeba z generačního hlediska je mezi nejstarším J. Loserthem (nar. 1846) a nejmladším
Wilfriedem Krallertem (1912) rozdíl tří generací. Každý sborníkový podnik
s sebou nese riziko jisté neuspořádanosti a v případě recenzované knihy
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editor autory skutečně „uhlídal“ a práce nese do značné míry jednotný charakter, přestože autoři přistoupili k tematicko-formální výstavbě svých studií
individuálně. Jednotný charakter je třeba zdůraznit i kvůli tomu, že cílem
knihy neměl být prostý pozitivisticky laděný popis životních osudů. Byť
podtitul knihy hovoří o „Lebensläufe und Karrieren“, dodává v druhé části
„in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts“, tj. v sociohistorickém smyslu.
Pak čtenáře logicky napadá otázka, zda je možné z představených
portrétů sestavit kolektivní biografii ve smyslu weberovského ideálního
typu. Odpověď na ni je ovšem záporná, právě kvůli generačnímu rozptylu.
Rovněž u historiků žijících ve stejné době se ale obtížně hledají výraznější
styčné body – i když prožitek první světové války a jeho důsledky je mimo
debatu (O. Stolz, R. Heuberger, P. Heigl, L. Santifaller a zřejmě i Th. Mayer);
podobně jako vyhrocený nacionalismus řady historiků působících na německé universitě v Praze v letech před druhou světovou válkou (v knize
je zastupuje H. Zatschek). Stejně tak můžeme předpokládat „povinné“
absolvování řádného kursu na vídeňském Institutu für österreichische
Geschichtsforschung jako předpokladu vědecké dráhy (neprošel jím pouze
E. Winter), za jejíž vrchol bylo bráno universitní místo.
Zajímavější je problém politického působení, jemuž se mnozí z pojednaných historiků nevyhýbali, resp. ochotné podřízení odborné činnosti
politickému diktátu, což pak platí pro většinu z těch, kteří žili i po roce 1938.
Zde se již ukazuje velká variabilita možných situací a znovu také skutečnost,
že nejlepší cestou k porozumění (ze kterého neplyne tout comprendre, tout
pardonner) je poznání individuálních lidských osudů. Analytická studie sice
nedává nahlédnout do vnitřního světa aktérů, přesto jsou rozdíly v přístupu
k politické situaci u kupříkladu R. Heubergera, který se na sklonku druhé
světové války přímo angažoval ve službách rakouského odboje, E. Wintera,
schopného vyjít s ideologicky protikladnými totalitními systémy, nebo
H. Zatschka, jenž se postavil jednoznačně na stranu nacistického režimu,
patrné. Podobně variabilní je rovněž poválečné působení, když prakticky
všichni přeživší dále odborně pracovali. Např. Th. Mayerovi se podařilo
zamést své předválečné a válečné působení pod koberec a stanout na čelných místech německé medievistiky a ani další z těch, jejichž minulost
nebyla bez skvrn, neplýtvali sebereflexí.
Dalším z témat, jež nad knihou čtenáře napadají, jsou metodické
proměny oboru a recepce interpretačních systémů jiných věd. Autoři studií
se věnovali dílu spíše z hlediska volby badatelských témat a „klasických“
historických metod a usilovali o zasazení rozebíraných historiků do jejich
vědeckého prostředí, ale i tak kniha nabízí řadu námětů. Při pozornosti,
již věnoval německojazyčnému prostředí Marc Bloch, který v recenzích
představil francouzské historické obci řadu německých prací, končí hledání
recepce na druhé straně až zarážejícně chudým úlovkem. Nijak překvapivě
znal Blocha A. Dopsch, z dalších autorů však jeho práce o francouzských
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agrárních dějinách užíval jen Th. Mayer. Podobně skrovné patrně bylo
přejímání metod německé sociologie (M. Weber, F. Tönnies, E. Troeltsch),
o něco aktivněji se zjevně stavěli historici hospodářských dějin – opět
zejména Dopsch – k myšlenkám národohospodářské školy (G. Schmoller,
W. Sombart). Samotná znalost jmen a knih ještě nic neznamená, důležitá
je samozřejmě schopnost aktivního užívání přebíraných metod. Možná
je trochu přehnané hovořit o „splendid isolation“ (H. Obermair ve stati
o L. Santifallerovi), pasáže věnované dílu jednotlivých historiků ovšem přece
jen zřetelně ukazují uzavření vůči antropologizujícím inovacím (nepočítáme-li
k nim teorie rasy a lidu /Volk/) a rozvíjení tradičních směrů. Byly už zde
položeny základy poválečných sociálních dějin? To je otázka do budoucna.
Pokud vyjdeme z rozlišení přístupů k minulosti oboru na dva směry –
diskursivní (vycházející z textů a čerpající z díla M. Foucaulta) a habituální
(vycházející ze sociální a institucionální situace a z díla P. Bourdieua), pak
recenzovaná kniha jednoznačně patří k druhému proudu. Většina studií
s nedobyčejnou důkladností naplňuje vytčený záměr a staví víc než solidní základ dalšímu výzkumu, ať již se bude věnovat dalšímu mapování
sociohistorické situace nebo se bude ubírat jiným směrem – možností je,
jak ukazuje Hruzův sborník, stále dost.
Tomáš Borovský
*
Petr K o z á k (ed.): Zemská hotovost
Opavského knížectví z roku 1608
Opava, Slezská univerzita 2010, 254 s., ISBN
978-80-7248-617-5
Edice zpracovaná P. Kozákem je věnována významnému, byť v novější domácí
literatuře poměrně opomíjenému tématu
zemských hotovostí. Přináší kritickou edici
soupisu zemské hotovosti opavského knížectví z roku 1608, který je dnes součástí
fondu Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského, uloženého v Zemském archivu v Opavě. Samotné edici předchází úvod,
ve kterém se P. Kozák pokusil stručně a zároveň výstižně charakterizovat tento v mnoha
směrech výjimečný pramen a okolnosti jeho
vzniku. Rok 1608 s sebou přinesl vyvrcholení
krize mezi Rudolfem II. a částí stavovských
reprezentací a vznik rakousko-uhersko-moravské konfederace v čele s ambiciózním
císařovým bratrem Matyášem. Čeští, slezští
a lužičtí stavové však zachovali věrnost Rudolfovi a na obranu jeho pozic český zemský
sněm rozhodl o svolání zemské hotovosti.
Po českém vzoru rozhodl na přelomu května
a června 1608 celoslezský sněm ve Vratislavi
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o svolání vojenské hotovosti. S odvoláním
na toto usnesení pak o svolání hotovosti
jednal zemský sněm Opavského knížectví,
který stanovil termín mustruňku na polovinu
července téhož roku. Z přehlídek hotovostí
na jednotlivých panstvích vznikly protokoly, které byly následně předány opavskému
zemskému hejtmanovi.
Soupisy se dochovaly přibližně jen pro
polovinu statků ležících v Opavském knížectví a dále pro vladislavské panství, které bylo
k Opavsku dočasně přičleněno. Dochované
soupisy hotovosti však reprezentují všechny
geografické části knížectví i různé typy panství z hlediska jejich velikosti a charakteru,
a pramenný soubor tak má přes svoji neúplnost vysokou vypovídací hodnotu. Evidovaný
počet 4 197 pěších tak dle názoru editora
může znamenat, že Opavské knížectví mohlo
postavit 8 000–8 500 bojeschopných mužů.
Lze jen litovat, že soupisy neevidují jízdu.
P. Kozák v úvodu také nastínil potenciál
editovaných pramenů, který přesahuje rámec
regionálních dějin či samotných vojenských
dějin. Je třeba upozornit, že uvedené soupisy
umožňují podrobný pohled na mechanismy

Z
svolávání zemské hotovosti a její organizaci.
Podávají detailní představu o složení hotovosti z hlediska výzbroje jednotlivých lidí
a jejich možné způsobilosti k boji. Editované protokoly tak tvoří významný pramen
v širším kontextu, neboť např. pro Moravské
markrabství podobné soupisy (zatím) postrádáme a dochované prameny celozemské
provenience zpravidla uvádějí jen základní
principy stavění hotovosti a konečné početní
stavy moravského vojska. Soupis hotovosti
Opavského knížectví tak poskytuje cenný
korektiv k tradičním diskuzím nad reálným
vojenským potenciálem zemských hotovostí.
Úvodní část také zahrnuje nezbytnou
ediční poznámku, ve které autor objasnil
způsob zpřístupnění editovaných textů a zásady použité v edici včetně transkripčních
pravidel pro oba jazyky (čeština a němčina)
zastoupené v edici. Zvláštní pozornost je
v tomto směru věnována zejména osobním
jménům, tvořícím podstatnou část editovaných textů. Samotná edice obsahuje nejprve
úplný text sněmovních usnesení slezského
a opavského zemského sněmu, kterými
bylo nařízeno sbírání a mustruňk hotovosti
(příslušné písemnosti uchovává Archiwum
Państwowe we Wrocławiu a Zemský archiv
v Opavě). Soupisy hotovosti jsou následně
velmi přehledně editovány pro jednotlivá
panství, v rámci kterých byly vedeny podle
jednotlivých lokalit, tedy vsí a měst. Poddaní byli jménem uváděni podle svého sociálního postavení (sedláci, zahradníci atd.,
samostatně byli uváděni mlynáři a krčmáři)
s uvedením výzbroje. Ze soupisů vyplývá, že
se jednalo o vlastní zbraně poddaných s tím,
že jejich jednotlivé typy jsou v soupisu terminologicky poměrně důsledně rozlišovány
(meče, šavle, kordy aj., různé typy palných
zbraní). Tato skutečnost nabízí konfrontaci
s řadou normativních pramenů celozemské
provenience týkajících se držení a nošení
palných zbraní a dalšími policejními předpisy. Z pohledu badatele editované soupisy
hotovosti v mnoha ohledech překračují svůj
primárně vojenský význam, mimo jiné z toho
důvodu, že pro řadu uvedených lokalit nejsou pro předbělohorskou dobu dochovány
gruntovnice, urbáře či matriky.
Text edice je doplněn podrobnými
textově-kritickými a vysvětlujícími poznámkami. Závěr tvoří soupis pramenů
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a literatury, mapa Opavského knížectví
s vyznačenými statky, pro které jsou soupisy hotovosti dochovány, obrazová příloha
(ukázky editovaných textů), rejstřík míst
a osob (s ohledem na povahu editovaných
textů zde byla zařazena jen jména držitelů
jednotlivých statků). Pečlivě zpracovaná
edice P. Kozáka je nepochybně vítaným
pramenem k dějinám předbělohorského
Opavska i celé České koruny.
Dalibor Janiš
Miloš K o v a č k a (ed.): Akty a závery
– Zákony a ustanovenija Žilinskej synody
Martin, Slovenská národná knižnica 2010,
112 s., ISBN 978-80-89301-63-8
Nález slovensky psaných pergamenových listin v hebrejském konvolutu ve sbírce rukopisů Slovenské národní knihovny
roku 2008 byl velkým překvapením, když se
z nich identifikoval originál žilinské synody
z roku 1610. Do knihovny se tento dokument dostal nákupem, když v roce 1958 jej
zakoupil knihovník Anton A. Baník a po padesáti letech došlo nejen k jeho zpracování,
ale poprvé k uveřejnění, a to přímo vzorově.
V historii evangelické církve augsburského vyznání představuje žilinská synoda z roku 1610 mezník v její dosavadní
organizaci a pravomocích. Učení Martina
Luthera se šířilo v Uhersku již od počátku
16. století. Evangeličtí duchovní vytvářeli
jednotlivé sbory, usilovali o jednotu učení a snažili se osamostatnit od katolické
církve. Postupně došlo k ustanovení jejich
vrcholných představitelů – superindentantů
(biskupů), kteří dohlíželi na duchovní život
seniorátů. Ve Wittenbergu měli evangelíci
svoji univerzitu a až do roku 1610 mohli
být kněží vysvěceni jen v Německu.
Sama žilinská synoda má preambuli
a 16 článků. V úvodu se konstatuje, že na žádost palatina Juraja Turza a župana Petera
Révaie se sešlo 46 pánů a duchovních z celého Slovenska, kteří se shodli na ustanovení
tří superindentantů a na zásadách zvolení
jak jejich nástupců, tak nižších duchovních.
Protože v království byly církevní sbory nejen
slovenské, ale i německé a maďarské, byly
tyto podřízeny slovenským superindentantům. V patnácti ustanoveních byly formulovány povinnosti superindentantů, kteří měli
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být příkladem ostatním duchovním a především se chovali tak, aby nešířili zlou pověst.
Byly stanoveny pravidla pro vizitace, správu
majetku, řešení sporů většího významu a zásady, kdy žádat o pomoc světskou vrchnost.
Na závěr je připojena přísaha, kterou zvolení
superindentanti a všichni přítomni podepsali,
resp. k níž přivěsili své pečeti.
Vydání publikace je precizní jak
po obsahové, tak formálně-grafické stránce. O úvodní slovo byl požádán generální
biskup evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku Miloš Klátik, následuje
pojednání editora Miloše Kovačky o nálezu
originálu synody a přípravě vydání faksimile. Vlastní edice přetiskuje devět stran
originálu, následuje diplomatický přepis
latinského originálu a jeho slovenský překlad. Radoslav Ragač pojednal o pečetích
účastníků z hlediska sfragistiky, rozbor
pergamenového přebalu a supralibros provedli Ľubomír Jankovič, Klára Komorová
a Helena Saktorová. Následují dvě historické studie. Miloslava Bednárová zhodnotila
žilinskou synodu z hlediska jejího významu
pro evangelickou církev na Slovensku a Eva
Tkáčiková ji zasadila do kontextu vývoje
slovenské kultury a vzdělanosti. Na závěr
kolektiv knihovníků a historiků pod vedením Miloše Kovačky sestavil bio-bibliografický slovník osobností, kteří se synody
účastnili a Ľudmila Šimková doplnila sborník bibliografií.
Žilinská synoda byla v minulosti již
několikrát publikovaná, když zdrojem pro
edice byly různé opisy a nebyl k dispozici
originál. U příležitosti 400. výročí využila
Slovenská národní knihovna v Martině nález originálu ke zdůraznění jejího významu
pro vytváření jazykové kultury Slovenska,
a to způsobem, který si zaslouží uznání.
Jaromír Kubíček
Marie Červinková-Riegrová. Zápisky I.
(1880–1884)
K vydání připravil kolektiv pod vedením Milana Vojáčka, poznámkami opatřil Luboš Velek.
Praha, Národní archiv a Scriptorium 2009,
712 s., ISBN 978-80-86712-55-0 (NA);
ISBN 978-80-87271-07-0 (Scriptorium)
Jestliže z období druhé poloviny 20.
století zůstávalo velkým dluhem nedosta-
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tečné zpřístupňování bohatých archivních
fondů k moderním českým dějinám v podobě edicí pramenů, pak v posledních
několika letech se tato bilance v mnohém
zlepšila. Svědčí o tom i předložený svazek,
který uživateli zprostředkovává deníkové zápisky Marie Červinkové-Riegrové
(1854–1895), dcery Františka L. Riegra
a vnučky Františka Palackého. Unikátnost
těchto zápisků spočívá nejen v tom, že vznikaly v blízkosti nejpřednějších osobností
české politiky poslední třetiny 19. století,
ale i v tom, že byly psány s velkou důkladností a pečlivostí v dlouhém intervalu 30 let
(1865–1895) a že přitom zaznamenávaly
dobové jevy z širokého spektra dobového
života, od banálních jednotlivin každodennosti až po reflexi velkých politických událostí. Pro historika 19. století tak představují
cenný a mnohovrstevnatý zdroj informací
o nejrůznějších stránkách dobových poměrů. Nabízejí totiž obrovské množství údajů
jak o rodině F. L. Riegra a o myšlenkovém
světě české ženy z vyšších měšťanských
kruhů a její každodennosti, tak o dobové
politice, jejím zákulisí, atmosféře ve společnosti, známých či méně známých osobnostech i o nejrůznějších událostech. Dřívější
pokusy o zveřejnění zápisků Marie Červinkové-Riegrové nebo jejich části, o které
se pokoušeli Jan Heidler, Karel Stloukal,
Hugo Traub a další historici, se z různých
důvodů nezdařily nebo zůstaly jen v náběhu. Nyní je zde konečně projekt, který má
šanci na zvládnutí tohoto náročného úkolu.
Předložený svazek je prvním dílem plánované čtyřsvazkové edice, která má zpřístupnit
nejdůležitější část obsáhlých zápisků Marie Červinkové-Riegrové z let 1880–1891,
kdežto první část deníkových zápisků z let
1865–1880, která má intimnější charakter,
vyjde na elektronickém nosiči. Zápisky
z těchto let byly totiž psány jako dívčí deník a teprve od roku 1880 se jejich autorka
stále více orientovala na veřejné dění a aktivity svého otce a od roku 1883 je dokonce
psala ve dvou řadách – v intimněji pojatých
deníkových záznamech a vedle toho v zápiscích, v nichž byla osobní stránka více
potlačena ve prospěch popisu konkrétních
politických a jiných událostí, jejichž obsah
měl v budoucnu sloužit k napsání otcovy
biografie. Uživatelé uvítají, že ediční tým

Z
pod vedením Milana Vojáčka ve složení
Helena Kokešová, Marie Ryantová, Jana
Svobodová, Lucie Swierczeková, Zdeněk
Vácha a Luboš Velek pojal do edice obě
řady zápisků. Ocení též kvalitně odvedenou
ediční práci, jak ji reprezentuje tento první
svazek Zápisků, přinášející deníkové záznamy z let 1880–1884. Editoři museli překonat velké heuristické problémy, způsobené
různými pozdějšími přepisy a zásahy do zápisů ze strany rodinných příslušníků a jejich
uchovavatelů, dále museli provést náročné přepisy a citlivě zvládnout pravopisné
a jazykové opravy a dešifrovat nezměrné
množství osob, dobových reálií i různých
narážek a jazykových výpůjček. Pro jednodušší porozumění množství nejrůznějších
v zápiscích uvedených údajů, osob a reálií
slouží precizně provedené poznámky, které
zpracoval Luboš Velek. Přestože jejich počet narostl na několik tisíc, tvoří nezbytnou
a účinnou pomůcku a organickou součást
tohoto svazku, stejně jako průvodní neotřelá fotodokumentace. K ještě lepší orientaci
v textu poslouží rejstřík osob, který ovšem
bude vydán pro všechny čtyři svazky celé
edice až ve 4. svazku. Historikům se už vydáním 1. svazku edice Zápisků Marie Červinkové-Riegrové zpřístupňuje velmi cenný
pramen, který obsahuje nesmírně obsáhlý
rezervoár možností využití při studiu dějin 19. století. Na své si přijdou i zájemci
o moravskou problematiku, naleznou zde
např. Riegrovy názory na některé moravské
politiky, nebo pohled do soukromí některých moravských osobností (W. Kusého, J.
Fanderlíka, F. Skopalíka, J. Illnera, J. Šroma,
V. Brandla. A. Stránského ad.) stejně jako
dojmy z moravských měst a lokalit (Brna,
Břeclavi, Uherského Hradiště, Záhlinic,
Hostýna, Velehradu, Buchlova, Macochy
ad.) i ze setkání s venkovany, které autorka
za své cesty na Moravu v létě 1883 ve svých
zápiscích zachytila. Na závěr nezbývá než
editorům a všem, kdo jim pomáhali, vyslovit
dík za vynikající ediční počin a popřát jim,
aby brzy následovaly další svazky, které by
celou edici zkompletovaly.
Jiří Malíř

Á

K

L

A

D

Y

Jan B í l e k – Helena K o k e š o v á – Věra Q u a g l i a t o v á
(edd.): Korespondence T. G. Masaryk –
staročeši
Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
2009, 366 s., ISBN 978-80-86495-59-0
Do rukou se nám dostává další
z kvalitně zpracovaných edic Masarykovy korespondence mapující jeho vztahy
s představiteli Národní strany, staročechy.
Navazuje na v průběhu předchozího desetiletí vydané čtyři svazky Masarykovy
korespondence s novinářem Bedřichem
Hlaváčem, v letech 1898–1914 vídeňským
redaktorem Času (2001, Martin Kučera
– Vratislav Doubek), dále na kritické vydání válečné korespondence s Edvardem
Benešem (2003, Dagmar Hájková – Ivan
Šedivý), na korespondenci s Karlem Kramářem z let 1896–1936 (2005, Jan Bílek
– Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová
– Lucie Swierczeková) a na korespondenci
se slovenskými veřejnými činiteli do roku
1918 (2008, Jan Rychlík). V současné době
by měla být připravována k vydání edice
dopisů mezi Masarykem a Josefem Kaizlem,
Antonínem Rezkem a Gustavem Eimem.
Ediční počin v celistvé podobě zpřístupňuje celkem 203 dokumentů z let
1875–1928. Nechybí úvodní studie, uvádějící materiál do širších společenských,
kulturních a politických souvislostí (Helena Kokešová a Jan Bílek: Vztahy T. G.
Masaryka s představiteli a stoupenci Národní
strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné
korespondence), ediční úvod, seznam editovaných dokumentů a osobní rejstřík. Většina z publikovaných dopisů spadá do let
1882–1890 a je tedy vymezena Masarykovým příchodem do Prahy a krachem jednání o politické spolupráci se staročechy.
Přestože v publikaci nalezneme vzájemnou korespondenci s dvaceti osobnostmi
a jejich rodinnými příslušníky (Albín Bráf,
František Ladislav Rieger, Antonín Otakar
Zeithammer, Karel Mattuš a další), těžiště
práce představuje tematicky i časově sevřený celek dopisů mezi Masarykem a Eduardem Albertem (93 dopisů největším dílem
z let 1888–1890). Albert, sympatizant staročeské politiky, představitel vídeňské „české
lobby“ a profesor lékařské fakulty ve Vídni,
s nímž Masaryk vešel do kontaktu zásluhou
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Karla Kaizla, prostřednictvím svých kontaktů spolupráci mezi realisty a staročechy
podporoval. V případě písemného styku
s dalšími představiteli Národní strany se
pak jedná spíše o jednotlivosti, které však
nejsou bez významu.
Tematickou dominantu korespondence představuje kromě „žhavého“ rukopisného sporu komplikovaný pokus o navázání
politické spolupráce mezi realisty a staročechy. Souvisel se snahou o využití potenciálu univerzitních intelektuálů v politice,
která mohla být realizována prostřednictvím součinnosti buď s mladočechy, nebo
staročechy. Korespondence názorně ukazuje myšlenkové pochody, argumenty ale
i vnější tlaky a intriky zúčastněných. Masaryk měl ve staročeském táboře, mj. i kvůli
rukopisnému sporu, řadu nepřátel (zejména
Jan Kvíčala) a ani jeho vztah s Riegerem,
který byl o pravosti Rukopisů hluboce přesvědčen, nebyl nijak nadstandardní. Přes
Albertovy intervence byla nakonec vleklá
jednání po řadě peripetií v únoru až březnu
1890 ze strany realistů ukončena: po krachu punktací se osud Národní strany zdál
být oprávněně zpečetěn. Ztroskotání jednání a rozchod se staročechy znamenal také
ochlazení vztahů mezi Masarykem a Albertem. Ten byl reorientací realistů na mladočechy, která vyústila v zisk poslaneckých
mandátů pro Masaryka, Kaizla i Kramáře,
osobně zklamán.
Jak se upozorňuje v úvodní studii,
korespondence odkrývá celou řadu dalších
souvislostí. Názorně dokládá Masarykovu
snahu o aktivní začlenění mezi tehdejší
elity, která úzce souvisela právě s bojem
proti Rukopisům, jehož prostřednictvím byl
tento nástup na jedné straně komplikován,
ale na straně druhé jej tvrdým vymezením
vlastní pozice umožňoval. Vystoupení proti
Rukopisům bylo v této souvislosti do jisté
míry motivováno politicky a představovalo
propojení sféry politiky a vědy, resp. legitimizaci politických stanovisek vědeckými závěry. Dobře patrné jsou i Masarykovy „ostré
lokty“ v univerzitním prostředí, ochota kritizovat a jít nekompromisně do sporů s podle
jeho mínění zkostnatělým systémem a jeho
reprezentanty (v jednom z dopisů se Masaryk zmiňuje o univerzitě jako o „zaopatřovacím ústavu“ pro zasloužilé). V souvislosti
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s rukopisným bojem si sice Masaryk nadělal
řadu nepřátel, ale na druhou stranu se kolem jeho osoby začala vytvářet „vůdcovská
aureola“, schopnost shromažďovat kolem
sebe oddané osoby. V korespondenci je
také dobře patrný Masarykův odpor proti přílišnému historismu (obhájci pravosti
Rukopisů, mladočeši i staročeši se chybně
opájeli minulostí: „Jiní národové šli dopředu, my dozadu, jiní honosí se prací moderní,
my – básněmi staročeskými.“  ). Ve stejném
duchu kritizoval i poměry na fakultě, jejíž
zaměření shledával jako průkopník sociologie příliš historickým. („Naše fakulta totiž je
přirozeným vývojem historická, tj. máme tolik
historiků, že ani nemají posluchačův…“  )
Vydané dopisy odkazují k celé řadě
dalších témat a aktuálních problémů, které autoři dopisů pociťovali jako důležité
a k nimž cítili potřebu se vyjádřit (např.
problematika dobových periodik Atheneum, Čas, Die Slavische Warte, snahy o organizaci vědeckého života, poezie Jaroslava
Vrchlického, Albertovy kontakty s Josefem
Hlávkou či „Husova aféra“ z roku 1889).
Profesionálně zpracovaná edice tak nejen
může dobře posloužit jako zdroj informací
k Masarykově osobě, ale je také cenným
pramenem ke kulturnímu, vědeckému a politickému životu konce 80. let 19. století.
Alexandr Brummer
Omilostený na smrť. Dokumenty utrpenia
Jánosa Esterházyho na základe záznamov
Márie Esterházy-Mycielskej
Ed. a pozn. doplnil Imre Molnár. Budapest,
METEM – Nadácia Historie ecclesiastica
Hungarica 2010, 194 s., ISBN 978-9639662-46-9
K dějinám střední Evropy 20. století
neodmyslitelně patří postava ze své identity existenciálně vykořeněného intelektuála,
který pro svůj jazykově-etnický původ, politické a konfesionální postoje či sociální status odchází buď do emigrace, anebo se pod
tlakem totalitárního režimu ocitá ve vězení.
Specifickou kapitolu tvoří osudy křesťansky
a demokraticky orientované aristokracie,
která citlivě prožívala společenské otřesy
druhé světové války a nového rozdělení
světa. Tragický příběh této vrstvy v posledních sto letech, která často dokázala vzít

Z
na sebe historickou odpovědnost jako přirozený ochránce hodnot evropské civilizace, se teprve v současnosti stává předmětem
archivního výzkumu, editorského zájmu
obecně širšího vědeckého i běžného diskur
su, který vedle historiografického přínosu
může mít i symbolický smysl jako morální
odstranění starých křivd či jako usmiřující
politické gesto. V slovensko-maďarských
vztazích platí toto bolestivé odhalování
„bílých míst“ společné historie a jejího
privátního prožívání i pro působení vysoké uherské šlechty Esterházyů, kteří v 17.
století bojovali na straně Habsburků proti
Turkům i proti povstalcům jako byl např.
F. Rákoczi. Příslušníci tohoto rodu se často
pohybovali ve vysoké politice, byli arcibiskupy, vědci, spisovateli, vojevůdci, župany
apod., a tím ovlivňovali politické a kulturní
dějiny středoevropského prostoru.
Rozporuplnou a kontroverzní osobnost Jánose Esterházyho (1901–1957)
z galantské linie, význačného představitele
maďarské menšiny v meziválečném Československu, zachycují rukopisné zápisky
jeho sestry Márie Esterházy-Mycielské, které pod názvem Omilostený na smrť sestavil,
zredigoval a poznámkami doplnil maďarský
historik Imre Molnár (původně maďarský
text do slovenštiny přeložil E. Král). Ke knize napsali stručné úvody opat A. Várszegi
a známý křesťanský politik F. Mikloško, podrobné a interpretační doslovy zformulovali
literární teoretik T. Žilka a překladatelka
z maďarštiny do slovenštiny J. Mayerová. Deníkové záznamy M. Esterházy-My
cielské (psané původně polsky a částečně
maďarsky), obohacené o rodinnou korespondenci, biografické kalendárium, vzpomínky spoluvězňů a fotografickou přílohu,
editor shrnul do zajímavého a emocionálně
působivého celku, který s dílčími přesahy
dokumentuje v letech 1945–1957 se odehrávající složitou kalvárii fascinujícího lidského příběhu, faktograficky i subjektivně
vypovídajícího o demokracii a toleranci,
o nesvobodě projevu, o selhání konkrétních
jedinců i politických systémů, obecně o obludné technologii moci. Zápisky se žánrově
zařazují k memoárovému typu tzv. vězeňské literatury (někdy nepřesně označované
jako „koncentráčnická“, „lágrová“ literatura), která se stylisticky pohybuje od strohé
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jednoslovné formulace přes kronikářské postřehy a ironické glosy až po beletrizované
syžety s rétorickými figurami a specifickou
metaforikou. M. Esterházy-Mycielská má
navzdory lineárně-kronikářskému řazení
smysl pro faktografický detail, pro jedinečnost okamžiku, svou autentickou výpověď
o prožívaných událostech a veřejně činných
či zapomenutých osobnostech komponuje
jako osobní a bezprostřední literaturu faktu,
kterou však dokáže zasadit do souvislostí,
a tím emocionalitu dojmů objektivizovat.
Vylíčení jednotlivých zážitků proto směřuje
jednak k jejich zasazení do širšího dobového kontextu, jednak se zároveň soustřeďuje
na odkrytí vnitřního myšlenkového světa
Esterházyho, jeho světonázorového či psychologického profilu. Právě toto spojení
dokumentární roviny s esejistickým nadhledem lokalizuje tyto memoárové záznamy do širokého přechodového pásma mezi
věcnou a umělecky reportážní literaturou.
Z deníkových zápisků a zejména z poučeného doslovu T. Žilky lze rekonstruovat
životní peripetie knížete Jánose Esterházyho
na pozadí slovensko-, resp. československo-maďarských vztahů. Jako představitel Krajinské křesťanskosociální strany se Esterházy
stal poslancem československého Národního
shromáždění a podpořil E. Beneše v prezidentské volbě 1935, na straně druhé, jak
ukazují archivní prameny, Esterházy jednal
s A. Hlinkou a K. Henleinem o spojení národnostních menšin s cílem rozbít masarykovsky státotvornou tradici Československa,
které v meziválečném období nesporně bylo
v středoevropském prostoru ojedinělým ostrovem demokracie se standardními právy pro
etnické menšiny. Po nezdaru této iniciativy
Esterházy požaduje autonomii Slovenska,
jedná s britským lordem Runcimanem, vítá
Mnichov a podporuje vídeňskou arbitráž.
Ačkoli je zvolen do autonomního a poté
do klerofašistického slovenského sněmu,
jako jediný poslanec hlasuje proti židovským deportacím a antisemitským zákonům.
Za tzv. slovenského státu Esterházy sympatizuje se Slovenským národním povstáním
a angažuje se ve prospěch pronásledovaných
Židů, kterým aktivně pomáhá v útěku přes
Maďarsko do zahraničí. V červnu 1945 je
při jednání s G. Husákem o postavení Maďarů na Slovensku na jeho přímý pokyn
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zatčen a vydán sovětským orgánům KGB.
Esterházy je odvlečen do Moskvy (zde se
v cele sejde s A. Solženicynem, od něhož se
naučí ruštině) a na Sibiř, odsouzen na deset
let těžkého žaláře. Mezitím Národní soud
v Bratislavě Esterházyho obviní z rozvracení
republiky a z podpory fašismu a v jeho nepřítomnosti vynese rozsudek smrti. Deportace
do vlasti roku 1949 znamená pouze změnu
trestu na doživotí a trnitou pouť po českých
a slovenských věznicích, kde v roce 1957
Esterházy na následky tuberkulózy umírá.
V Esterházyho biografii po roce 1945
vystupuje do popředí několik zajímavých
okolností: T. Žilka ve svém doslovu právem vyzdvihuje politikovu „aristokracii
ducha“. Ačkoli v posledním období svého
života ztrácí moc nad svým osudem, stále
si uchovává pevné katolické přesvědčení,
smysl pro spravedlnost a především náboženskou toleranci, která jej vede k podpoře
pronásledované židovské komunity. Hrdinské chování sestry Márie, která roku 1949
přesvědčí přestárlého levicového sociálního
demokrata V. Šrobára a další komunistické
politiky (A. Čepička, V. Clementis a V. Široký) o změně trestu smrti na doživotí.
Existenční bytí Márie ztrácí svůj privátní
rozměr a je zasvěceno výhradně bratrově
rehabilitaci, tj. psaní petic, osobním a riskantním intervencím a také fyzicky namáhavým cestám do věznic. Strohé záznamy
z nerealizovaného kontaktu se střídají
s podrobnějšími popisy, které přinášejí optimističtější zprávy o Jánosově zdravotním
stavu. V neposlední řadě jde o individuální lidský příběh, který symbolicky přerůstá
v smutný dokument totalitarismu 50. let
jako svědectví středoevropského prostoru
rozděleného na Západ a Východ a budovaného na ostrých hodnotových binárních
opozicích a nesmiřitelných protikladech,
nikoli na porozumění a dialogu odlišných
názorů. Paradoxně Esterházymu, jehož tragický osud připomíná myšlenku, že nikdo
by neměl fyzicky trpět za své přesvědčení,
v tomto období pomůže V. Šrobár a levicový maďarský spisovatel žijící na Slovensku
Z. Fábry, se kterým Esterházy v 30. letech
politicky polemizoval.
Na postavu Jánose Esterházyho budou
jistě i v budoucnu panovat rozdílné názory.
Z českého pohledu může vystupovat jako
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klerikální iredentista koketující s fašismem
a rozbíjející demokratickou Československou republiku, pro Slováky může znamenat představitele šlechtického rodu, který
v sobě koncentruje negativní vlastnosti státotvorné nadřazenosti reprezentující ideu
jednotných a velkých Uher. Pro Maďary
představuje Esterházy křesťansky univerzalistického politika, který v mezích zákona
hájí práva maďarské menšiny na Slovensku
a nemilosrdně kritizuje absenci morálních
zásad a ateismus totalitárních režimů. I přes
toto „dramatické mnohohlasí“ se zápisky
Esterházyho sestry Márie Mycielské mohou stát nejen recepčně poutavým čtením,
ilustrujícím tematické a výrazové možnosti
dokumentárního žánru vězeňských pamětí,
ale především příkladem nového pojetí středoevropské politiky založené na přátelství
a dialogické koexistenci dvou sousedních
národů. V případě Slováků a Maďarů, jejichž spolupráci Esterházy ostatně vždy
konkrétními činy podporoval, jde navíc
i o příklad vzájemného respektování společného multikulturního základu historických
Uher.
Miloš Zelenka
Pavlína F o r m á n k o v á – Petr
K o u r a (edd.): Žádáme trest smrti!
Propagandistická kampaň provázející
proces s Miladou Horákovou a spol.
Praha, Ústav pro studium totalitních režimů
2008, 608 s., ISBN 978-80-87211-03-8
O procesu s Miladou Horákovou bylo
napsáno mnoho publikací, historických,
populárně vědeckých, ale i propagandistických. Horáková byla popravena v rámci
jednoho z největších politických procesů,
které proběhly za celé období komunistického režimu. Soud, který začal 31. května
1950, provázela organizovaná propagandistická kampaň. Důsledkem byly čtyři
popravy (M. Horáková, J. Buchal, O. Pecl
a Z. Kalandra). Kniha Pavlíny Formánkové
a Petra Koury zkoumá proces z pohledu
této mohutné kampaně. Publikace má přiblížit čtenáři, jakým způsobem byla kampaň
připravována a jak probíhala. Autoři se zamýšlí nad tím, jakým způsobem se na ní
podílely stranické a státní orgány a jakou
roli hrál tisk, rozhlas a film. Důležitou součástí kampaně bylo také zapojení veřejnos-

Z
ti. Pozitivní je, že čtenář v knize nalezne
jména známých i neznámých lidí, kteří se
do agitace v rámci „největšího politického
procesu“ zapojili. Účastníky kampaně byli
konkrétní lidé a Horákovou i dalších dvanáct obžalovaných soudili konkrétní soudci. Zde je nutno poukázat na odpovědnost
dalších osob, příslušníků StB, a především
vysokých představitelů KSČ, jejichž jména
jsou v publikaci rovněž zmíněna.
Při každé významnější politické akci
byly v období komunistického režimu organizovány schůze a vydávány souhlasné
rezoluce. Nejzávažnější se týkaly politických
procesů. Jak Koura a Formánková upozorňují, do postupu proti Horákové komunistické orgány zapojily dokonce i děti, které
musely psát slohové úlohy na téma „Zrádci
vlastního národa“.
Publikace je rozdělena do dvou částí.
První tvoří úvodní studie, která kampaň
popisuje, druhou edice 150 vybraných
dokumentů. Většinu knihy, více než čtyři
sta stran, zaujímají právě přetištěné dokumenty. Jedná se o přepisy záznamů z porad nejvyššího vedení KSČ v souvislosti
s plánovaným procesem. Dále v knize nalezneme články z tehdejšího tisku týkající
se soudních jednání. Tragickým dokladem
tehdejší doby jsou dopisy lidí, kteří souhlasí
s rozsudkem nad „škůdci národa“. Souhlasí také s popravou Milady Horákové, která
proběhla 27. června 1950. Jak dokládají nedávné studie, Horáková byla zabita zvláště
brutálním způsobem. Smrt oběšením nenastala náhle, ale dozorci ji dokonce nechali
několik minut se dusit.
Kniha je čtenářsky atraktivní i pro
laiky. Obsah prorežimního tisku se zdá
z dnešního pohledu úsměvným. Avšak při
čtení článků týkajících se procesu na čitatele dýchá tíživá atmosféra doby. Atmosféra
zakladatelského období komunistického
režimu, v němž byli lidé stříleni na hranicích, internováni v táborech, kolektivizováni, združstevňováni a v neposlední řade
v důsledku politických procesů posíláni
na dlouhá léta do vězení i na smrt.
Proces s Miladou Horákovou se neodrazil jen v tisku, ale také v básních a divadelní hře. Kniha obsahuje několik fotografií
ze samotného procesu, různé obrázky z novin, ba dokonce karikatury obžalovaných.
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Ty vycházely nejen v prorežimních denících, ale i v humoristických časopisech jako
byl kupříkladu Dikobraz.
Kniha není pouhou edicí dokumentů
bez podrobnějších komentářů. Její silnou
stránkou nejsou jen přetištěné obrázky, přepsané články či archiválie. Publikace Koury
a Formánkové obsahuje řadu zajímavých
poznatků, které se týkají i jiných historických událostí než jen procesu s Miladou
Horákovou. Zajímavá je kupříkladu paralela
s kampaní, která souvisela s církevními procesy. Soud s tzv. řády začal o dva měsíce
dříve než proces s Miladou Horákovou
a předcházela mu rovněž ohromná kampaň.
Soud s Miladou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými je považován
za „největší politický proces“ a stal se symbolem komunistické zlovůle. Anotované
knize lze vytknout snad jen absenci podrobnější textové analýzy. Rovněž kapitola
o tisku je poněkud krátká, ale vzhledem
k tomu, že publikace je představována jako
edice dokumentů, textovou část lze ohodnotit jako více než dostačující.
Markéta Chalupová
Kenneth P o m e r a n z : Une grande
divergence. La Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale
Paris, Albin Michel 2010, 550 s., ISBN 9782-226-18724-6
Kniha amerického historika Kennetha
Pomeranze je v našich končinách publikací prakticky neznámou. V mnoha zemích
na západ i východ od nás však vzbudila
zaslouženou pozornost a za jedenáct let
od svého prvního vydání se zařadila mezi
neopominutelné tituly tzv. globální historie.
V roce 2010 byla kniha přeložena do francouzštiny a vydána nakladatelstvím Albin
Michel, což je pro českého čtenáře další
příležitostí k seznámení.
Kenneth Pomeranz se narodil v roce
1958 a v současnosti působí na Kalifornské univerzitě. Patří k historikům, kterým
jejich původní specializace, v tomto případě
moderní čínské dějiny, posloužila jako odrazový můstek k mnohem šířeji pojatým zamyšlením ve víceméně globálním měřítku.
Tematicky se Pomeranz věnuje především
ekonomickým, sociálním, ale také kulturním
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a ekologickým dějinám. K jeho badatelským
zájmům můžeme zařadit i otázky pátrající po vzniku moderní společnosti, jejího
hodnotového či ekonomického systému.
Koncepcí svého díla v mnohém navazuje
na braudelovskou historiografii. V prezentované knize se ostatně věnuje z velké části
také otázkám, které si ve své „Materiální
civilizaci“ pokládal i Braudel, byť byly tyto
otázky formulovány odlišným způsobem
a bylo na ně nazíráno z jiného pohledu.
Směřování celé knihy nastiňuje Pomeranz hned v jejím úvodu. Co způsobilo ekonomickou nadřazenost Evropy nad
jinými oblastmi světa? Kde hledat kořeny
industrializace některých evropských regionů. Z jakého důvodu to byla právě západní
Evropa, která otevřela novou kapitolu ve vývoji civilizace?
Jako srovnávací oblast (a kniha by se
skutečně dala považovat za obsáhlou srovnávací studii) slouží Pomeranzovi teritorium jihovýchodní Číny, přesněji delta řeky
Jang-c‘-ťiang, v obecnějším měřítku pak
region celé východní Asie. Na druhé straně pak vystupuje především oblast Anglie,
respektive západní Evropy. Proč zvolil autor
právě tyto dva regiony? Odpovědi na tuto
otázku je věnována značná část publikace. Obě území jsou si totiž, jak Pomeranz
v knize přesvědčivě dokládá, ve sledované
době před vypuknutím průmyslové revoluce, velice podobná. Tyto podobnosti
se dotýkají prakticky všech oblastí života
společnosti. Rozdělení bohatství v populaci, užití moderních technologií v řemeslech a zemědělství, dálková doprava. Trh
se zdál být v mnoha ohledech liberálnější
v Číně než v Evropě, která byla v této době
stále velmi svázána mnohými cechovními
omezeními. Ani v indikátorech konzumace
nejrůznějšího zboží, ať již denní potřeby
či luxusního, si Čína se západní Evropou
jakkoli nezadala. A konečně i životní úroveň obyvatel obou oblastí by bezpochyby
snesla srovnání. Obě teritoria tedy, dle
Kennetha Pomeranze, stála v době před
vypuknutím průmyslové revoluce na stejné
startovní čáře. Obě měla v podstatě stejné
předpoklady k rozvoji kapitalismu. Anglie
se industrializovat začala, jižní Čína nikoli.
Tento rozpor přiměl Pomeranze k hledání jiných příčin pozdějšího rozdílného
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vývoje. Ty nalezl v geografické, potažmo
ekologické odlišnosti obou území. Dva
hlavní důvody „anglického vítězství“ vidí
autor v zásobách uhlí, uloženého v blízkosti významných center a také v možnosti využití zemědělské půdy v koloniích,
především v severní Americe. Obojí, krom
jiného, uvolnilo v samotné Británii velké
množství pracovní síly, která tak mohla začít pracovat v průmyslu. Čína, jejíž zásoby
uhlí byly od center vzdáleny, pokračovala
v těžbě dřeva. Neměla rovněž možnost využívat „externí“ půdu, a aby uživila rostoucí
populaci, musela intenzifikovat zemědělství
prací. Stejnou intenzifikaci provedla západní Evropa pomocí kapitálu.
Takto tedy Kenneth Pomeranz představuje „Velký odklon“ západní civilizace
od té východní. Jeho kniha je bezesporu
knihou kontroverzní. Pohled, který nabízí, je však přinejmenším inovativní a pro
mnohé historiky snad i inspirativní. Studie
se navíc objevila v době, kdy se Čína přeměňuje z rozvojové, zaostalé země v zemi
na vysoké ekonomické i technologické
úrovni (byť by se jistě dalo polemizovat
o mnohých aspektech tohoto vývoje). I to
Pomeranzovo téma aktualizuje a otevírá jej
nejen odborníkům, ale také širší veřejnosti.
Volat po překladu knihy do češtiny je zřejmě zbytečné, doufejme však alespoň, že se
kniha dostane v českém prostředí do povědomí a případně i vyvolá poučenou diskusi.
Rozhodně si to zaslouží.
Pavel Dvořák
Giovanni C a r e r i – François
L i s s a r r a g u e – Jean-Claude
S c h m i t t – Carlo S e v e r i
(eds.): Traditions et temporalités des
images
Paris, Éditions de l’École des hautes études en
sciences sociales 2009, 256 s., ISBN 978-27132-2163-7
„Obrazy v sobě nesou stopy časů. Jsou zrcadlem své doby, chvíle svého vzniku a života svého
tvůrce. Svědčí o jedinečných tradicích zachyceých ve způsobech zobrazení, volbě materiálu
a užití technik, stejně jako v motivech, které
reprezentují.“ Těmito slovy začíná shrnutí
na deskách sborníku Traditions et temporalités
de Images (Tradice a časovosti obrazů), díla
vzešlého z rozsáhlého kulturně-historického

Z
projektu organizovaného při francouzské
École des Hautes Études en sciences sociales
(EHESS). Zatímco dřívější zkoumání obrazů
zůstávala vesměs uzavřená v jednotlivých
vědeckých specializacích – v dějinách umění,
estetice, historii, sociologii či antropologii
–, nyní bylo záměrem využít mezioborovou
spolupráci a dospět k novým výsledkům jejich prolnutím; také perspektiva dlouhého
trvání měla pomoci odhalit spojitosti, vývojové proudy i subtilní změny, které tiše
způsobovaly evoluci projevující se v umění jako v otisku společenských, kulturních
a myšlenkových transformací. Původně
tříletá úzká spolupráce různých specialistů
(historiků, historiků umění či sociálních antropologů) zabývajících se odlišnými epochami a kulturami (od klasické antiky přes
evropský středověk a předkolumbovskou
Ameriku až po současnost), započatá roku
2003, však nebyla zakončena vydáním této
knižní publikace, neboť výzkumy zaměřené
na výpovědní hodnotu obrazů stále pokračují v rámci internetové revue Images re-vues
(http://imagesrevues.org/).
Jak naznačuje sám název, hlavní osou
výzkumu byly obrazy, chápané zde v širším slova smyslu jako veškerá zobrazení
včetně soch, fotografií, filmů či myšlenkových a literárních obrazů. Druhou sledovanou linií byly časy zachycené v obraze,
minulost, přítomnost a budoucnost, trvání
i okamžiky, čas, který pokračuje i čas, který
skončil, mnohost časů a spletenec historií v jejich nejednoznačnosti a bohatosti.
Autoři nahlíží na obrazy jako na skutečné
svědky minulých událostí, svědky času, kteří
v sobě ukrývají bohatý potenciál, daleko
hlubší a širší než je jejich schopnost ilustrovat příběhy a epochy. Mohou nám odhalit
způsoby myšlení, pomoci nahlédnout svět
jinýma očima, spatřit znovu čas ukrytý v obraze a odhalit, co chtěl současníkům sdělit
a jak je ovlivňoval.
Sborník sestává ze čtrnácti studií
různých autorů, jednotlivé příspěvky jsou
řazeny vesměs chronologicky, počínaje antickým uměním a konče současností. Čistě
chronologický rámec jemně narušuje rozčlenění studií do pěti tematických celků,
které však dodávají celé publikaci ucelenější
a provázanější charakter. Kniha je doplněna
množstvím citlivě zvolených barevných ilu-
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strací vztahujících se k jednotlivým příspěvkům, umožňujících jejich hlubší pochopení.
Dílo otvírá studií z antického Řecka
François Lissarrague, rozebírající malby štítů
řeckých hoplitů, jež se nám v jeho řádcích
proměňují z bojového nástroje ve skutečné obrazy, nesoucí v sobě identitu, příběh
a záměr svého nositele, které se tak stávají
jeho navenek vyjádřenou pamětí. Následně
objevíme několik středověkých a raně novověkých příspěvků, zabývajících se středověkými zobrazeními daru (Dominique Donadieu-Rigaut a Tania Kambourova), propojením lidského mikrokosmu s makrokosmem
ve studii Jean-Claude Schmitta věnované
iluminacím rukopisů Hildegardy z Bingen,
či eschatologií a koncem časů (Jérôme Baschet, Giovanni Careri, Victor I. Stoichita).
Velmi zajímavý pohled na prolnutí časů
přináší Karim Ressouni-Demigneux ve studii věnované paradoxům zničeného obrazu
svatého Šebestiána od Francisca Pachera.
Hlavní střízlivá scéna zobrazující starého
světce na lůžku je zde postavena do kontrastu s malým výjevem v okně, znázorňujícím emotivní scénu mučení a utrpení
nahého světcova těla. Symbolicky tak autor
v obraze nachází daleko hlubší drama potridentské církve, snažící se zasáhnout proti
nahotě a erotičnosti obrazů, a její souboj
s vůlí a citem umělců, nacházejících silnou
emotivitu v těchto bouřlivých a pobuřujících scénách, potřebnou k vyvolání účasti
diváka na zobrazeném výjevu. Emocionální
síle obrazů se dále věnují příspěvky zkoumající střety dvou odlišných kulturních
epoch v historii (Alessandra Russo a Carlo
Severi). Poslední část knihy věnovaná výhradně modernímu umění přináší studie
o projevech mentálních změn naší civilizace v umění počátku 20. století (André
Gunthert, Claude Frontisiho) a o významu
přejímání antických uměleckých vzorů pro
nacistické Německo (Éric Michaud). Skutečným vrcholem knihy je studie z pera George
Didi-Hubermana, která se dotýká podstaty
obrazu, jeho rozpětí mezi historií a lidskou
pamětí, přítomností a touhou. Ukazuje, že
obraz je nerozhodností stojící na pomezí
pravdy a lži, otiskem reality, vždy však pokřivené pohledem jejího tvůrce, ať záměrně
či nevědomě; obraz tedy podává dlouhou
zprávu o množství vztahů, ty mohou být
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ovšem odhaleny pouze citlivému pozorovateli, který odmítne již známý a naučený
pohled na to, co se zdá být jasné, a zkusí se
podívat na obraz novýma očima.
Přestože jednotlivé studie otištěné
v této knize jsou velmi různorodé a neposkytují čtenáři jednotný a ucelený pohled
na obrazy a jejich spojitost s časy a tradicí,
nabízí mnoho zajímavých a osvěžujících
úvah, a otvírají tak mnoho nových cest,
kterými je možno vykročit při odhalování
minulosti. A právě tím je tato kniha cenným
přínosem k (nejen) kulturní historii.
Jitka Sedlářová
Michel F o u c a u l t : Zrození kliniky
Přeložili Jan Havlíček a Čestmír Pelikán,
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2010, 244
s., ISBN 978-80-87378-29-8
Produkci poměrně nového nakladatelství Pavel Mervart (založeno v roce 2001),
které se vedle filozofie, současné české poezie či teoretické biologie zaměřuje také
na tituly z oblasti historiografie, se vyplatí
sledovat. Pavel Mervart totiž vydává inspirativní, teoreticky laděné knihy věnované
psaní dějin, jakými jsou například soubor
polemických esejí R. Chartiera o současném
pojetí historiografie Na okraji propasti či
monografie P. Veynea snažící se podkopat
představy o dějepisectví jako přísné a exaktní vědě Jak se píšou dějiny. K takovým pozoruhodným titulům patří také anotovaná
kniha dodnes vlivného francouzského filozofa, sociologa a historika Michela Foucalta
(1926–1984) Zrození kliniky, která vyšla
poprvé v Paříži v roce 1963. Texty M. Foucaulta nejsou českému čtenáři neznámé,
neboť od přelomu tisíciletí jich u nás vyšla
celá řada, jmenujme alespoň zásadní tituly
Dohlížet a trestat, Archeologie vědění, Slova
a věci či Dějiny sexuality I–III. Tyto knihy
jsou postupně doplňovány překlady Foucaultových přednášek na Collège de France
(např. Je třeba bránit společnost). K dispozici
máme také jeho biografie, a to kupříkladu
z per G. Deleuzea nebo D. Eribona. Tuto
foucaultovskou žeň nyní doplňuje Zrození
kliniky, v pořadí třetí a na předchozí Dějiny šílenství navazující Foucaultova kniha,
takže v současnosti je do češtiny přeložena
takřka kompletní sada jeho monografií,
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jež ve Francii vyšly v rozpětí let 1954 až
1984. Mohli bychom tak hovořit o završení Foucaltova příchodu do Čech, který ohlásil historik Jiří Suk ve své studii otištěné
v Soudobých dějinách (4/2004).
Zrození kliniky je mimo jiné esejí
o metodě v oblasti idejí a analýzou diskurzu lékařské zkušenosti. Vychází z poměrně
omezeného souboru dat, protože ve svém
celku pojednává o vývoji lékařského pozorování a jeho metodách v průběhu necelého půlstoletí, a sice od konce „starého
režimu“, přes Velkou francouzskou revoluci
a Thermidor až po dobu Direktoria. Druhou
polovinu 18. století, klasickou a osvíceneckou éru, si Foucault opakovaně vybíral pro
své průkopnické práce, neboť ji chápal jako
přelomovou pro zrod myšlení a struktur
moderního evropského Západu, kdy bylo
utvářeno „temné, ale pevné předivo naší zkušenosti“ (s. 231). Foucaulta zajímaly mimo jiné
zlomy v dějinách a také ve Zrození kliniky
jeden z nich prozkoumává a postuluje, když
hovoří o nesmazatelném chronologickém
prahu, okamžiku vzniku nové medicíny. Co
bylo dříve z podstaty neviditelné, se náhle
nabízelo jasnosti pohledu; došlo k „epistemologické reorganizaci nemoci“ (s. 227), v níž
se měnil vztah viditelného a neviditelného,
a k reorganizaci nemocničního pole, tedy
zrodu kliniky, místa, kde se propojuje oblast nemocnice a pedagogiky. O nemocích
se začalo mluvit jinak, do popředí se dostával ze zkušenosti a z pozorování vycházející
popis.
Se zrodem kliniky se ustavila také
patologická anatomie, která se soustředila
na pohled dovnitř; začala se analyzovat těla,
resp. jejich tkáně, orgány a ohniska nemocí.
Smrt tím získala moc, moc osvětlovat nemoci; bolest, nepřirozenost a smrt, zkrátka
celé pozadí nemoci přicházelo na světlo.
Na konci 18. století byla smrt epistemologicky začleněna do lékařské zkušenosti,
načež se nemoc mohla oddělit od metafyziky zla a vtělit se do živých těl jednotlivců:
zrodila se nová medicína jako věda o jedinci. Medicína tím postupně získávala určující
postavení v souboru věd o člověku a také
obecnou prestiž plynoucí z nahrazování
spásy duše zdravím těla; podle Foucaulta se
tak z medicíny stala kvazicírkev. Od konce
osvícenství totiž lékařství nabízí modernímu
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člověku filozofickou existenciální hutnost
i neústupnou tvář jeho konečnosti, v níž
je smrt neustále opakována, ale současně
zažehnávána.
V klinikách konce 18. století jako
prostorech čistoty a metody s přímým
(zrakovým, posléze i sluchovým a hmatovým) kontaktem mezi lékaři a pacienty se
měly studovat vzorové typy chorob. Kliniky
měly být důležitou součástí kontrolovaného
vzdělávání mediků, během něhož by nově
byla oslabována četba klasiků a posilována
role praxe. Nemocní v nich byli vystavováni
lhostejnosti pozorování a experimentování,
stávali se objekty vědy, přičemž nejvhodnějšími pacienty byli podle Foucaulta chudí
lidé. Byli totiž zároveň objekty pro bohaté,
kteří jim pobyt v nemocnicích a na klinikách tak či onak hradili, aby, když sami náhodou později onemocní, je lékaři už uměli
léčit. To jen posilovalo prestiž medicíny,
která sice nevytváří bohatství přímo, ale pečuje o ty, jež ho generují. Vedle ekonomické funkce získávala medicína na konci 18.
století také funkce v politické oblasti. Měla
bojovat proti bídě a hrozným hygienickým
podmínkám, zapříčiněným špatnými vládami. Současně se podílela na generování utopií, když definovala nejen člověka zdravého,
ale nově i člověka vzorově zdravého a snila
o úplné popsatelnosti těla, jeho funkcí i nemocí a také o budoucí existenci ideálního
společenství bez nemocí.
Ačkoliv si tedy Michel Foucault vybral
na první pohled od politických, sociálních
či hospodářských dějin odtažité téma, dotkl
se, vedle dějin medicíny, i oblastí, jimž se
tradičně věnuje klasické dějepisectví. Zrození kliniky není, jak už jsme u Foucaulta
zvyklí, jednoduché čtení; kniha, jež nezapře autorova strukturalistická východiska,
oplývá metaforicky efektním jazykem, který
je místy až nesrozumitelný. Ve Zrození kliniky lze však přes všechny obtíže sledovat
zrod nové medicíny. Francouzský myslitel
ji prozkoumával prostřednictvím témat
a analytických rámců (např. vztahy mezi
slovy a věcmi, moc vědy a vědění, manipulování s těly), které rozvíjel a prohluboval
ve svých pozdějších pracích.
Václav Kaška
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Hans Adam II. z L i e c h t e n s t e i n u : Stát ve třetím tisíciletí
Praha, Grada Publishing 2011, 208 s., ISBN
978-80-247-3652-5
Nakladatelství Grada Publishing vydalo český překlad publikace Stát ve třetím
tisíciletí, jejímž autorem je Jeho Jasnost
Hans Adam II., vládnoucí kníže z Liechtensteinu. Německé i anglické vydání knihy
vzbudilo nemalou pozornost. Nepochybně
úspěšný panovník bohatého alpského ministátu a současně podnikatel nabízí ve svém
díle zajímavý pohled na vznik státu a formy
státního zřízení v jednotlivých historických
etapách a jejich komparace. Větší část publikace je však věnována celé řadě problémů
současného státu a rovněž návrhům, jak by
měl stát fungovat ve třetím miléniu.
V prvé kapitole úřadující hlava Lichtenštejnska obhajuje právo na sebeurčení
národů a legitimitu demokratického zřízení, k níž se hlásí i jeho rodina. Po líčení
o počátcích státu se Hans Adam II. zamýšlí
nad klíčovou úlohou náboženství při genezi
státního zřízení. Na tomto místě se rovněž
nezdráhá poměrně ostře kritizovat Velkou
francouzskou revoluci, jejímž výsledkem
byl chaos a krveprolití. Ve čtvrté kapitole klade přímou úměru mezi dominující
velikost států v jednotlivých historických
epochách a vliv vojenských technologií.
V následující části kníže mimo jiné vyjadřuje nesouhlas s ryze reprezentativní úlohou většiny dnešních panovnických rodů
a navrhuje, a to po vzoru Lichtenštejnska,
navrátit monarchům politické pravomoci
s nutností demokratické legitimizace. Toto
opatření zdůvodňuje podstatně delším trváním dědičné monarchie oproti relativně nestabilnímu republikánskému zřízení. V dalších kapitolách autor opětovně do určité
míry kritizuje Velkou francouzskou revoluci
a její konsekvence. Současně také komparuje nepřímou demokracii v USA s demokracií přímou ve Švýcarské konfederaci,
přičemž preferuje druhou variantu, totiž
švýcarskou demokracii sui generis. Ovšem
za optimální model považuje Hans Adam II.
státní zřízení právě v Lichtenštejnsku, kde
jsou dle jeho názoru vyváženě rozvinuty
jak monarchie, tak i oligarchie a zvláště
pak přímá demokracie. Rovněž samozřejmě
neopomněl v této souvislosti uvést tamější
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ústavní reformu z roku 2003, která posílila
kompetence vládnoucího knížete, což je
v 21. století v rámci existujících monarchií
zcela výjimečný fenomén. V kapitole Slabiny tradiční demokracie autor oprávněně
varuje před přílišným vlivem oligarchie
v současném světě a nabádá k posílení prvků monarchie a zejména přímé demokracie
se silnými základy. Jen takto je podle něj
možno docílit transformace státu ve třetím
tisíciletí v servisní centrum, jež by sloužilo
občanům a nikoli úplatkářským či lobbistickým skupinám, partikulárním zájmům
jednotlivců apod.
Relativně obšírnou desátou kapitolou
panovník opouští doby minulé i současnost
a začíná se zabývat státem v budoucnosti,
respektive záležitostmi klíčových resortů
státní správy (sociální věci, školství, doprava, finance etc.). V této části publikace monarcha např. kritizuje přebujelý právní řád
či značný počet zákonodárců, a to ve většině
současných států. V této souvislosti navrhuje, aby jejich počet byl co nejnižší, jelikož
,,je-li parlament velký, délka jednání se prodlužuje, ale bohužel neroste jeho kvalita.“ Nadto
poslanci obvykle de facto nezastupují své
voliče, ale politické strany, na jejichž kandidátkách byli zvoleni. Značná pozornost je
také věnována sociálním věcem a financím,
tedy resortům, s nimiž má v současnosti
řada států nemalé problémy. Zajímavě se
zde autor vyjadřuje o nízké míře natality
v řadě vyspělých zemí, kde mnoho občanů
podléhá nezdravému materialismu a odmítá
se dělit o své jmění s potomky. Pokud jde
o finance, Hans Adam II. kritizuje příliš
složitý daňový systém v mnoha zemích.
Řešení spatřuje v decentralizaci státní správy a rovněž vybízí k co nejnižší míře přerozdělování. Toto opatření dle něj povede
k větší transparentnosti systému, ke snížení
korupčního potenciálu etc.
Knihu uzavírají kapitoly o ústavě státu budoucnosti, strategii, skrze kterou by
měl být uskutečňován stát budoucnosti,
o výhledu do třetího tisíciletí a příloha, jež
obsahuje návrh ústavy pro stát ve třetím
miléniu. Mnoho přínosných návrhů úřadující hlavy Lichtenštejnska, státu s nejvyšší
životní úrovní na světě, již bylo v této zemi
realizováno, avšak v drtivé většině ostatních států budou zcela jistě narážet na od-
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por nejen stále vlivnějších oligarchických
skupin.
Publikace je zajímavá i z hlediska
několikasetletých česko-lichtenštejnských
vztahů, jež byly v moderních dějinách
poznamenány neshodami. Ovšem v posledních letech začalo docházet k jejich výraznému zlepšování, byly navázány
diplomatické styky a sám autor publikace
již několikrát Českou republiku navštívil,
naposledy právě u příležitosti prezentace
českého překladu tohoto díla. Nezbývá než
vyslovit naději, že nastoupená cesta dialogu
a vzájemné spolupráce bude úspěšně pokračovat.
Tomáš Benedikt Zbranek
Laurence D e C o c k – Madeline
F a n n y – Nicolas O f f e n s t a d t
– Sophie W a h n i c h (edd.): Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de
France. Dictionnaire critique
Marseilles, Agone 2008, 204 s., ISBN 978-27489-0093-4
Minulost ani historie zcela jistě nepatří
jen historikům. Nepodléhají vzdělání, náboženství, pohlaví ani jakékoli jiné myslitelné
společenské kategorii. Ovšem právě historik
by měl být tím, kdo nad veřejným užíváním
historie bdí, kdo bez sebemenšího nároku na výlučnost svých tvrzení upozorňuje
na možná pochybení a zkreslení, kterých
se lidé na historii dopouštějí. Z podobného
důvodu byla ve Francii na jaře roku 2005
založena také Komise bdělosti pro veřejné
užívání historie (Comité de vigilance face
aux usages publics de l’histoire). Jejími
členy jsou francouzští historikové, vysokoškolští a středoškolští pedagogové či studenti historie a příbuzných oborů, kteří se
ve svém provolání zavázali právě k obraně
nestranného, nezaujatého a pokud možno
objektivního výkladu minulosti (především
ve školách a při veřejných projevech). Jedním z produktů činnosti tohoto sdružení je
také představovaná kniha, která vyšla v roce
2008 v edici Passé et présent nakladatelství
Agone.
Současný francouzský prezident Nicolas Sarkozy se projevuje jako zdatný řečník.
Svou výmluvnost prokazoval již v dobách,
kdy řídil některá z francouzských ministerstev. Ovšem plně ji mohl uplatnit až během

Z
prezidentské kampaně a po svém zvolení
do čela Francie. V projevech, pronášených
při nejrozmanitějších příležitostech, se
dotýká nejrůznějších témat, mezi jinými
také historických. Na poměrně omezeném prostoru se tak máme možnost setkat
s historickými osobnostmi, jsme přiváděni
na významná místa, seznamováni s klíčovými událostmi i myšlenkovými koncepty.
Až by se mohlo zdát, že tak hojný výskyt
podobných narážek není náhodný. Povšimli si toho i někteří francouzští historikové
a rozhodli se hlouběji prozkoumat v jakých
kontextech a jakých situacích Sarkozy zmíněné pojmy užívá. Do jejich hledáčku se tak
dostali například politikové jako Maurice
Barrès (zpracovaný Gérardem Noirielem),
Jean Jaurès (Blaise Wilfert-Portal), Guy
Môquet (Pierre Schill) a Charles de Gaulle
(Annie Collovald). Stranou nezůstávají ani
spisovatelé (Victor Hugo zpracovaný Sylvie Aprilovou) či historikové (Marc Bloch
z pera Gérarda Noiriela a Claude Lévi-Strauss od Érica Soriana). Kniha nezapomíná na významné události (Dreyfusova
aféra analyzovaná Thomasem Loué nebo
období pařížské Komuny od Oliviera Le
Trocquera) a věnuje se také obecnějším
otázkám nejen francouzských dějin (koloniální minulost – Gilles Manceron, feudalismus – Fanny Madeline, totalitarismus
– Sonia Combe).
Jak vidno, Sarkozyho myšlenkový záběr je široký. Jak si však podobné nadužívání odkazů na minulost, spojovaných často
do bizarních asociací a kontextů, vysvětlit?
Možností je několik. Předně se zdá, že se
francouzský prezident rozhodl, vědomě
či nikoli, přepsat dějiny do podoby, která
bude co nejvíce přístupná tzv. většinovému
voliči a která bude samozřejmě příznivě vypovídat ve prospěch současné francouzské
politiky. Před očima se nám má vytvořit
obraz „nové Francie“, obraz sjednoceného
francouzského národa, vedeného velkými
duchy minulosti i přítomnosti, kteří nehledí na politickou orientaci, a kteří velkoryse
přehlížejí drobné názorové třenice. Obraz,
k jehož vytvoření je nutně zapotřebí potlačit
či naopak vyzdvihnout to, co je momentálně
třeba. Obraz, vytvářený za pomoci „kultu
přítomnosti“, kdy minulost i budoucnost
jsou užívány jen pro potřeby současnosti,
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bez jakéhokoli hlubšího kulturního nebo
alespoň logického zakotvení.
Ovšem je třeba říci, že podobné konstatování se zdaleka nemusí týkat pouze
Francie. Pro současný západní politický
(a v mnohém také obecně veřejný) diskurz je zřejmě typické neuměřené používání
odkazů nejen na minulost, ale také na vědecko-technickou, kulturní a společenskou realitu bez jejich opravdové znalosti
a za účelem rozumově a často i eticky pochybným. Je však povzbuzující, že podobné
praktiky nezůstávají bez odezvy, mimo jiné
i v akademickém prostředí, a že historikové
(či kdokoli jiný) mají chuť se k nim kriticky vyjadřovat. Jak dokazuje představovaná
kniha, jejich počínání se stává stále důležitějším.
Pavel Dvořák
Kateřina B l á h o v á : České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914)
Praha, Academia 2009, 192 s., ISBN 978-80200-1723-9
Devatenácté století necharakterizovalo
pouze národní a liberální hnutí za svobodu,
lidská práva, samostatnost a ústavu nebo
průmyslová revoluce, ale také institucionalizace a profesionalizace řady vědeckých
disciplín, mezi něž náleží historické vědy.
Příznivci humanitních věd si uvědomovali rozdíly, kvůli nimž na ně představitelé
exaktních věd nahlíželi s určitým despektem. Uplynulo několik desetiletí, než politická a národnostní situace poskytla příznivé podmínky ke konstituování historie jako
vědecké disciplíny v univerzitním prostředí.
Rozdělení pražské univerzity na českou
a německou připravilo prostor pro založení
Historického semináře a prvních odborných
historických periodik. Od druhé poloviny
devatenáctého století pomalu slábl koncept vůdčí role historie a historiografie při
formování národního státu a představitelé
historických věd obrátili svou pozornost jiným směrem, pokoušeli se více distancovat
od vnějších politických podnětů, propagovali nezaujatost, přísnou objektivitu a kladli
důraz na faktografii.
Představit styky a vztahy českých
historiků s historickou vědou evropského
měřítka na přelomu devatenáctého a dvacátého století si stanovila za úkol literární his-
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torička Kateřina Bláhová, pracující v Ústavu
pro českou literaturu AV ČR. Ze čtyř různých zorných úhlů nahlédla na problematiku vývoje české historiografie v „dialogu
s Evropou“.
První sporný bod knihy představuje její celkové pojetí, autorka za slibným
názvem de facto schovala čtyři případové,
na sobě nezávislé a z celkového hlediska
bohužel i zčásti nesouvislé studie, jejichž
pojítkem má být Evropa. Sama autorka
v ediční poznámce uvedla zmínila dřívější
samostatné publikování tří ze čtyř studií.
Jejich následující umělé „slepení“ úvodem
a závěrem bohužel nenahradilo chybějící
jednotnou linii a na sebe odkazující spoje
v jednotlivých studiích. Je otázkou, zda by
bývalo nestálo za zvážení přehodnotit název
publikace. Pojmenování a rozložení se stalo
slabinou dílčích kapitol a podkapitol. Jako
názorný příklad lze uvést kapitolu „Rivalita“
obou časopisů a proměny jejich recenzních a informačních oddílů, v níž se autorka zabývala
pouze jedním z analyzovaných časopisů,
druhý zcela opominula (s. 30–31). Publikace, přestože náleží k vědeckým titulům,
postrádá systematičtější úpravu rozložení
kapitol a podkapitol, zpřehlednilo by ji číselné nebo alespoň grafické rozlišení. Tyto
nedostatky kompenzuje bohatý a přehledný
poznámkový aparát.
Nový pohled na české dějepisectví
autorka zprostředkovala především volbou
analyzovaných pramenů (osobní fondy,
korespondence, autobiografie, vzpomínky,
deníky a příspěvky z časopisů). Z metodologického hlediska zvolila francouzskou cestu
výzkumu intelektuálních elit se zapojením
sociologických a kvantifikačních metod.
Bezpředmětně vyzněla autorčina obhajoba zažitých pojmů Gollova škola či generace
(s. 14–15). Pozastavila bych se spíše nad
nahodilostí a neupřesněním v používání
čtyř různých označení pro Časopis Musea
Království českého, přestože nepopiratelně
mají své historické opodstatnění (kromě
oficiálního názvu autorka používala dále
ČČM, Muzejník, Muzejní časopis).
První studie Recenze a zprávy: Český
časopis historický a Časopis Musea Království
českého se od zbylých odlišuje metodologickým pojetím, zajímavým zapojením kvantifikačních metod a názornými tabulkovými
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přílohami (s. 33). Autorka si byla vědoma
problematičnosti zpracovávání a použitého
přiřazení příspěvků k jednotlivým jazykovým
a kulturním oblastem, přesto se přímo nabízí
otázka, zda souhlasit či nikoli s detailnějším
nerozčleněním německy psaných příspěvků
na říšské, rakousko-uherské, popř. německy
psané z českých zemí. Jakou má tento údaj
vypovídající hodnotu? Autorka na několika
stranách shrnula genezi historické a tematicky blízké časopisecké produkce druhé
poloviny 19. století (centrálně se zaměřila
na pražské prostředí) a především počátky
Českého časopisu historického. Dialog s Evropou
nastínila analytickým a kvantitativním zhodnocením výtahů z časopisů, recenzí a zpráv
ze zahraniční monografické a časopisecké
produkce, které se objevovaly na stránkách
ČČH a ČČM v letech 1895–1906. Zúžení
výběru na dvě periodika a absence reflexe toho, co se vyskytovalo v zahraničních
odborných časopisech v kontextu s českou
historiografií, to vše snižuje přínos první
kapitoly. Z hodnocení autorky nevyplývá nic
z toho, do jaké míry se v nich objevovaly
zprávy o české historiografii a historické
produkci nebo zda obsahovaly příspěvky
z per českých historiků. Pouze na jednom
místě se autorka rozepsala o hodnocení české historiografie zahraničním odborníkem,
a to na příkladu korespondence Ladislava
K. Hofmana s Jaroslavem Gollem, v níž Hof
man referoval o kritice M. Lenze, směřující
do řad českých historiků, kteří nepíší vědecké
práce v jazyce přístupnějším cizojazyčnému
prostředí (s. 75).
Druhá studie Cesty studijní a badatelské
uzavírá sekci obecné historiografie a rozebírá zahraniční pobyty začínajících i pokročilých historiků na základě dochované korespondence mezi studenty a pedagogy, deníků a pamětí, indexů a časopiseckých zpráv.
V této a předchozí studii je zdůrazňována
organizační role dvou historiků z univerzitního prostředí osmdesátých a devadesátých
let devatenáctého století, Jaroslava Golla
a Antonína Rezka. Samostatně jsou zpracovány a odděleny badatelské cesty po evropských archivech a knihovnách od studijních
výjezdů na zahraniční univerzity, během
nichž se vyjíždějící seznamovali s metodikou a stylem výuky a o svých poznatcích
dále referovali do Prahy. V devatenáctém

Z
století se jezdilo na doplňující zahraniční
studia cíleně za vyhlášenými pedagogy
a preferovanými tematickými nebo metodologickými okruhy. Čtenář se tak obohatí
o zahraniční zkušenosti Čeňka Zíbrta, Jaroslava Bidla, Josefa Pekaře, Ladislava K. Hof
mana a dalších. Autorka poodkryla způsob
získávání finančních podpor na zahraniční
výjezdy a nakládání s nimi na příkladu Čeňka Zíbrta a Josefa Pekaře.
Ve třetí a čtvrté části (Recepce a překlad: Případ Taine a Emancipace vědní disciplíny: Historie literární  ) se v plné míře
projevila autorčina zúžená profilace na literární historii. Ve studii o vlivech filozoficko-metodologických přístupů Hippolyta
Taina na české prostředí se autorka zaměřila na oblast estetiky, metodologie věd
a literární historie, neuvedla však žádného
představitele „obecné historie“, jenž by se
jeho principy blíže zabýval nebo se jimi
inspiroval. Na otázku „Proč si česká literární
historie volí francouzský pozitivismus, a nikoli
německou filologickou školu?“ odpovídá autorka poukazem na to, že kauzální výklady
faktů, důraz na jejich úplnost a přesnost
a rozdrobení výzkumu do řady analytických
studií uplatňované v německé škole nebyly
cílem představitelů české literární historie,
pro něž byl přijatelnější francouzský pozitivismus (s. 112–115).
Čtvrtou, poslední část autorka věnovala genezi prvních neúspěšných pokusů konstituovat literární historii jako svébytnou
vědní disciplínu. Na rozdíl od předchozí
studie zde podchytila vzájemný vztah a působení představitelů historické obce (např.
Jaroslava Golla, Antonína Rezka) na osamostatňující se literární historiky (Jaroslava
Vlčka, Jana Jakubce) a pozadí sporů, které
procházelo napříč humanitními vědami.
Dochovaná korespondence mezi Jaroslavem Vlčkem a Janem Jakubcem umožnila
zrekonstruovat spolupráci i polemiky a vzájemná rozdílná pojetí především v otázce
založení a vedení odborného časopisu.
Prostřednictvím čtyř diametrálně
odlišných pohledů prezentovala Kateřina
Bláhová kontakty českých historiků s evropským prostředím, o něž usilovali profesionální historici od dob Jaroslava Golla. Historici se neměli pouze rozhlížet po evropských archivech a knihovnách a vyhledávat
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bohemika, ale měli obohacovat studijními
a badatelskými cestami české dějepisectví
také po metodologické a teoretické stránce. Kromě evropského kontextu se pojícím
prvkem jinak samostatných studií staly dobové otázky, a to tzv. boj o Rukopisy a spor
o smysl českých dějin. Menší zklamání se
nejspíše nevyhne jedincům, očekávajícím
pod názvem České dějepisectví v dialogu
s Evropou ucelenější syntetické dílo. Seřazení kapitol vždy neodpovídá posloupnosti
a časové ohraničení na období 1890–1914
není zdaleka dodrženo, přesto autorka
předložila zajímavé postřehy a informace,
a proto nelze upřít přínos její práce pro
poznání dějin historiografie.
Lenka Korytarová
Kreuzwege des Denkers. Festschrift für
Prof. Dr. Dr. Karel Mácha zu seinem 80.
Geburtstag
Hrsg. Von Heinz Kimmerle. Nordhausen,
Traugott Bautz Verlag 2010, 256 s., ISBN
978-3-88309-602-5
Filozof Karel Mácha se narodil 2. ledna 1931v jihočeské Dírné, ale rodinné kořeny sahají na Valašsko. Po studiu na Karlově
univerzitě se stal od roku 1954 pracovníkem Filosofického ústavu ČSAV a od roku
1966 přednášel filosofii na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, kde se v roce
1969 stal jejím děkanem. Již v roce 1970
jej postihl zákaz výuky a roku 1978 emigroval do Německa, kde působil na několika univerzitách. Habilitoval se roku 1962
na brněnské univerzitě, profesuru na Karlově univerzitě v Praze získal v roce 1969
a znovu byl jmenován profesorem dějin
filosofie na Karlově univerzitě v roce 1990.
Máchovo publikační dílo je rozsáhlé.
Před deseti lety vydala Moravská zemská
knihovna v Brně k sedmdesátinám profesora Karla Máchy sborník Filosof českých
duchovních dějin, který je dokumentárním
pramenem k poznání jeho života a díla. Zde
uvedená bibliografie uvádí stovky prací.
Nejrozsáhlejším Máchovým dílem je Víra
a rozum (Glaube und Vernunft. Die Böhmische
Philosophie in geschichtlicher Übersicht. 1–4.
München – Brno 1985–1998), které shrnuje obrovský a náročný materiál z oblasti české filosofie, historie, politologie a teologie.
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Nový jubilejní sborník k 80. narozeninám Karla Máchy Křížová cesta myslitele je
souborem prací jubilantových přátel, napsaných v němčině. Uvádí je jedna z posledních prací kardinála Tomáše Špidlíka Die
wahre und falsche Einheit der menschlichen
Kulturen, zaměřená na pravdivost a falešnost jednoty lidské kultury. Špidlík pokračoval v řadě svých slavistických studií, když
představil ruského myslitele Lva Šestova
(1866–1938), známého označením filosofa 17. století Spinozy jako znovuzrozeného
Sokrata, který se také podílel na kritice helenismu jako příčiny ateismu ve společnosti.
Kardinál Špidlík zemřel 16. dubna 2010
v Římě a byl pochován na Velehradě. Jeho
biografii zpracoval pro Máchův sborník
Richard Čemus. Teologickou studií je také
práce Karla Schlagetera o filosofii 13. století, jak ji představuje dílo Bonaventury
z Bagnoreggio.
Elke Chachendorff se snažila v uveřejněné práci posoudit, co chtěl vyjádřit
Friedrich Nietzsche svým dílem Jak pravil
Zarathustra. Toto vrcholného Nietzscheho
dílo, jímž vykládá světový názor použitím
prózy i básně, obsahuje mnoho přesvědčivého nadšení, ovšem také nejasností
a hyperbol. Na osobnost Rudolfa Euckena (1846–1926) a jeho přístup k hledání
největšího filosofa zaměřil pozornost Cesław Głombik. Otázku víry v díle Tomáše
Akvinského sledoval Tadeusz Guź. Tajemným strachem lidstva z přírody se zabýval
Sigmund Bonk.
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Uměnovědnou studií přispěl Heinz
Kimmerle, když posuzoval dílo francouzského filosofa Maurice Merleau-Ponty Die
Sichtbare und das Unsichtbare, které vyšlo
v Paříži roku 1964. Vyložil teorii barevnosti
obrazu na příkladu tvorby Paula Cézanna,
význam linie v tvorbě Paula Kleea a sochařskou tvorbu Augusta Rodina. Pozoruhodnou studií o Mistru vyšebrodského kláštera
přispěl Mojmír Grygar. Wolfgang Schlott
sledoval závodění dvou uměleckých směrů
v malířství i poezii Marca Chagalla.
Většina příspěvků v jubilejním sborníku řeší otázky filosofie, teologie nebo historie umění, přesto ani osobnost jubilanta nezůstala opomenuta. Wolfgang Schirmacher
jej dal do spojitosti s vytvořením filosofické
školy European Graduate School. Máchův
životaběh připomenul Herbert Gröger
a doplnil jej blahopřáním ve verších. Ratko
Nešković se věnoval Máchovu oblíbenému
tématu, jeho výkladu filosofie Ludvíka Feuerbacha. Na závěr připojila Blanka Frisch-Béji poznámky k biografii Karla Máchy
s výběrem literární tvorby.
Jubilejní, graficky výpravný sborník
Kreuzwege des Denkers přispěl řadou studií
k současným pohledům na otázky filosofie,
teologie i umění a připomenul osudy českého filosofa, za nímž je rozsáhlé dílo o české
i světové filosofii, které se v zahraničí stále
setkává s velkým ohlasem i oficiálním uznáním.
Jaromír Kubíček

L I T E R A T U R A

Středověk a raný novověk
Olaf B. R a d e r : Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron.
Eine Biographie
München, Verlag C. H. Beck 2010, 592 s., ISBN 978-3-406-60485-0
Nebývá zvykem zahajovat vážně míněnou recenzi soukromou poznámkou a vyznat se z rozpaků, jež předcházely prvnímu čtení příběhu
„Sicilana na císařském trůně“. Přistupoval jsem totiž ke knize Olafa Radera
s nedůvěrou a tázal se v duchu, co ještě může přinést plavba do opakovaně
navštívených a důmyslně již prozkoumaných vod, za které v současnosti
platí život římsko-německého císaře Fridricha Sicilského (1194–1250).
Lze vůbec překonat charismatické a legendami ověnčené úvahy Ernesta
Kantorowicze?1 Jak smysluplně doplnit poslední, s německou důkladností
vyvedenou fresku Wolfganga Stürnera?2 A přece se tak stalo. Vlastně již
od prvních kapitol se před žasnoucím čtenářem otevírá svět, který není
pouze vzdáleným jevištěm za propastí času, nýbrž i místem překvapivě
svěžího dialogu s minulostí.
Základní rytmus výkladu určily hned úvodní řádky, jež se nevracely
(jak by se slušelo a nejspíš i dalo čekat) k roku 1194 a narození hlavního
hrdiny, ale sledovaly prudký výpad Pattonových tanků k Palermu. Dobytí
města 22. července 1943 tehdy znemožnilo vykonání zvláštního rozkazu
říšského maršála Hermanna Göringa, který se rozhodl, že ustupující divize
musí „evakuovat“ ostatky císaře Fridricha II. a jeho blízkých. Něco takového
jistě odpovídalo pověsti hrabivého vůdcova paladina. Olaf Rader se však
nespokojil s prvoplánovým odsudkem a položil si otázku, proč se vůbec
říšský maršál zajímal o dávno zesnulého vladaře a uvalil na vyčerpané
velitelství jižního křídla německých branných sil další břemeno.
Göringovu jednání dává jistý smysl dobový kontext, jehož základní
kontury Olaf Rader přiblížil s pomocí (myšlenkám národního socialismu
podřízené) práce Karla Ipsera. Do druhého roku německo-italského válečného spojenectví (im zweiten Jahre der deutsch-italienischen Waffenkameradschaft) datované dílo dnes zapomenutého historika povyšuje Fridricha II.
na nordického Němce, jehož skutky vtesaly do dějin Evropy nejslavnější
řádky. A přestože byl v Německu dlouho pokládán za cizáka, nyní jej lid
1
K a n t o r o w i c z , Ernst: Kaiser Friedrich der Zweite. Klett-Cotta 19926 (první
vydání 1927); t ý ž : Kaiser Friedrich der Zweite. Ergänzungsband. Klett-Cotta 19863 (první
vydání 1931).
2
S t ü r n e r , Wolfgang: Friedrich II. Teil 1. Die Königsherrschaft in Sizilien und
Deutschland 1194–1220. Darmstadt 1992; t ý ž : Friedrich II. Teil 2. Der Kaiser 1220–1250.
Darmstadt 2000 (dále viz souhrnné, o novou literaturu doplněné vydání z roku 2009).
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konečně pochopil a v Adolfu Hitlerovi si zvolil oslňujícího pokračovatele.
Proto by (podle Karla Ipsera) ostatky druhé, po Adolfu Hitlerovi největší
osobností německých dějin měly být navráceny Říši (heim ins Reich).3
S odstupem bezmála sedmi dekád se můžeme vysmívat dobově poplatnému slovníku, ovšem Fridrichova odkazu se nezmocnili toliko národní
socialisté. Zhruba ve stejném čase zveřejnil tehdy uznávaný londýnský
historik Fossey John Cobb Hearnshaw studii, v níž dospěl k „nezvratnému“
závěru, že Fridricha II. spojuje s nacistickým diktátorem šest povahových
rysů, v prvé řadě věrolomnost a krutost. A příhodné paralely našel rovněž
v císařově okolí. Kupříkladu předobrazem Ernesta Röhma měl být kancléř
a Fridrichův důvěrník Petr z Viney.4
Poněmčování nebo snad spíše zněmečtění (Verdeutschung) císaře
Fridricha II. ale není možno spojovat jen se „zvláštnostmi“ Třetí říše. Olaf
Rader upozornil na cestu německých poutníků do Palerma, kde roku 1924,
u příležitosti sedmistého výročí neapolské univerzity, ozdobili císařův sarkofág věncem se stuhami a nápisem, že na své císaře a hrdiny (Jindřicha VI.
a jeho syna Fridricha II.) pamatovalo Tajné Německo (Seinen Kaisern und
Helden Das Geheime Deutschland).5 A nejen Německo, neboť vzápětí zaznělo,
že na počátku 20. století putovali dva němečtí, ve službách císaře Viléma II.
pracující znalci štaufské hradní architektury po Apulii, kde si povšimli, že se
Fridrich II. a jeho syn Manfred těší upřímné úctě jihoitalských venkovanů
a že oba Štaufové symbolizují vládce jakéhosi „zlatého věku“, kdy se ze
Sicílie nebo Apulie rozhodovalo o osudech celého Středomoří.6 Shodnou
zkušenost učinil i Arnold Esch, dlouholetý ředitel německého historického
ústavu v Římě, který se roku 1998 zúčastnil otevření Fridrichova sarkofágu
a tehdy zaslechl povzdech, že by se z odebrané DNA mohl naklonovat
nový císař, který by konečně vyřešil jihoitalské problémy. Jiné hlasy zase
zdůrazňovaly, že Fridrichovo vladaření směřovalo ke sjednocení Evropy.
Jen se vládlo z Jihu (Palerma) a nikoliv z Berlína (da qui, e non da Berlino).
Blouznivé sentence však opájely již Fridrichovy současníky, o čemž
stále vypovídá soubor více než dvou stovek různých kronik a letopisů.7 Kupodivu ani jeden opus nevznikl na císařovu objednávku nebo jako produkt
dvorského dějepisectví. Fridrichovi nejbližší bylo asi dílo imolského biskupa
Mainardina, jehož spisek (Gesta Friderici  ) se sice ztratil, nicméně zřetelný
3
I p s e r , Karl: Kaiser Friedrich der Zweite. Leben und Werk in Italien. Leipzig 1942,
s. 7, 9.
4
H e a r n s h a w , Fossey, C. J.: A Thirteenth-Century Hitler. The National Review
119, 1942, s. 157–163.
5
B o u r e a u , Alain: Kantorowicz. Geschichte eines Historikers. Klett-Cotta 1992,
s. 38–39.
6
H a s e l o f f , Arthur: Hohenstaufische Erinnerungen in Apulien. Memorie Sueve in
Puglia. Weißenhorn 1991 (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 12).
7
Jejich přehled podala S o m m e r l e c h n e r , Andrea: Stupor mundi? Kaiser
Friedrich II. und die mittelalterliche Geschichtsschreibung. Wien 1999 (dále viz ČMM 124,
2005, s. 592).
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otisk zanechal v několika pozdně středověkých kompilacích. Absence zadaných prací ovšem neznamená, že by skriptoria skrblila obdivem. Anglický
benediktin Matouš Pařížský († 1259) připojil k císařovu nekrologu proslulý
epitaf „stupor quoque mundi et immutator mirabilis“ (Div světa a jeho podivuhodný měnitel). Na jiném místě císaře nazval největším z pozemských
knížat (principum mundi maximum), a přestože shodné přívlastky ověnčily
i jiné vladaře a hybatele dobového dění, Olaf Rader poznamenal, že se
„Stupor mundi“ stal ještě před koncem středověku obecně srozumitelným
synonymem právě pro Fridricha II. Sicilského.8
Nechyběla ani štědrá porce rozličných jízlivostí a pomluv, jimiž
Fridricha II. zahrnul početný tábor jeho protivníků. Olaf Rader si vybral
parmského františkána Salimbene de Adam, který se ke stáru († asi 1288)
svěřil, že krutost z císaře učinila druhého Herodese a bezbožnost zase
druhého Nera. Mezi hrůzostrašnými anekdotami se vyjímala historka
o ubohém písaři, jemuž nechal císař useknout prsty jen proto, že se spletl
a namísto „Fridericus“ napsal „Fredericus“. Sotva se pak divit, že Salimbene Fridricha II. pasoval na kacíře, který ohrožoval řád světa, a vyslance
temnot, v němž rovnou dva papežové (Řehoř IX. a Inocenc IV.) rozpoznali
Antikrista. Odtud také čerpal známý florentský kronikář Giovanni Villani
(† 1348). Fridricha II. nazval nevděčným synem, jenž se k církvi choval
jako ke zlé maceše a z vlastní iniciativy doplnil, že císař dal zničit mnoho
klášterů i kostelů v celém sicilském království. A jak žil, tak i zemřel špatnou
smrtí (pessima mors). Bez zpovědi a posledního pomazaní. Udušen v posteli
rukou vlastního syna.9
Fridrich II. zaujal i muslimy, a nikoliv jen proto, že v sicilském
království žila početná menšina souvěrců. Arabský kronikář Ibn al-Gauzi
(† 1257) na císařovu adresu neuctivě uvedl, že byl rusovlasý, krátkozraký
a jako otrok by na trhu nevynesl více než deset stříbrňáků. Fridrichovo vladaření ovšem neprotínalo jen kulturní, nýbrž i časové souřadnice. V Řezně
vzniklá, mnohačetnými přípisky doplňovaná císařská kronika si i po letech
zoufala nad smrtí chlapce z Apulie (kint von Pulle) a kladla svým čtenářům
otázku, kdy budou mít takového císaře (wê, wenne wirt uns sîn gelich). Kým
tedy Fridrich II. byl? Marnotratným a zhýralým tyranem nebo osvíceným
panovníkem a posledním z velkých císařů?
Olaf Rader si zjevně uvědomoval, že se ke stejné otázce dobraly celé
generace učenců a že pro jeden či druhý výklad bylo sneseno mimořádné
množství různých, ve výsledku si však odporujících důkazů. Hlavně proto,
že kritické dějepisectví namnoze jen rozvíjelo nebo zpřesňovalo obraz, jenž
se zrodil v bezohledném soupeření císaře Fridricha II. s římskou kurií. Proto
8
H e i n i s c h , Klaus, J.: Kaiser Friedrich II. Sein Leben in zeitgenössischen Berichten.
München 19883, s. 170–171.
9
V a n E i c k e l s , Klaus – B r ü s c h , Tania: Kaiser Friedrich II. Leben und
Persönlichkeit in Quellen des Mittelalters. Darmstadt 2000, s. 442–444.
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i jinak důmyslné řetězce úvah měly nejblíže k dobové propagandě, která
se teprve stávala historicky závaznou „pamětí“.10 A tak se také Olaf Rader
musel zbavit matoucího šlojíře vzpomínek, než se propracoval k „obrácenému“ krasohledu a učinil ze štaufského císaře roduvěrného „Sicilana“.
Sicilský (nebo spíše mediteránní) rozměr Fridrichova příběhu není
nikterak nový. Nad rodovými kořeny a stylem jednání se zamýšlel již
Francesco Petrarca († 1374). Mimo jiné uvedl, že Fridrich byl Němec původem, životem však Ital (Germanus origine, conversatione Italus). Fridrichovy
sicilské kořeny nadřadil německým i Leopold von Ranke († 1886), z jehož
pera vzešla glosa o cizinci na říšském trůně.11 O Sicilanovi se rozepsal Johannes Haller († 1947)12 i Herbert Grundmann († 1970), který dokonce
usoudil, že Fridrich II. zkrátka musel získat říšskou korunu, aby nepřestal
být sicilským králem.13 Shodným směrem postupoval i Georg Barraclough
(† 1984), když zdůraznil, že se Fridrich zajímal o Německo jen potud,
pokud to prospívalo jeho italské politice a Sicílii.14
Olaf Rader sice vstoupil do proudu starších úvah, nicméně nenechal
se jím bezmocně vláčet a z jižní perspektivy čtenářům vyložil, proč se
Fridrich II. v Německu s lehkým srdcem vzdal starých práv římsko-německých králů a proč se tak nesmlouvavě domáhal císařských výsad v severní
a střední Itálii, aniž by se zde navracel k programu svého děda Fridricha
Barbarossy. Naopak soustavně oslaboval vazby zaalpských (německých)
držav k Lombardii a Toskánsku, a pokud by (třeba i dílem) uspěl, patrně by
posunul italské a možná i německé poměry směrem k národnímu státu tak,
jako se to zhruba ve stejném čase podařilo ve Francii nebo ve Španělsku.
Lítostivé rozjímaní nad „co by se stalo, kdyby“ a následné stavění
nového pomníku se ovšem nekonalo a také Raderovo „jižní“ rozjímání
nekončí u svůdných domněnek, nýbrž dlouho nevídaným způsobem rozkrývá povahu celé epochy. Raderovo německé 13. století by tak mohlo nést
název „věk cizích králů“, na italské půdě lze zase uvažovat o nákladném
a ve výsledku neúspěšném projektu univerzálního císařství, jehož mocensko-hospodářským jádrem měly být Fridrichovy jihoitalské a sicilské državy.

10
Což ale neplatí jen pro Fridricha II. Dále viz F r i e d , Johannes: Der Schleier der
Erinnerungen. Grundzüge einer historischen Memorik. München 2004 (dále viz ČMM 124,
2005, s. 579–584).
11
R a n k e , Leopold von: Weltgeschichte. Die Geschichte der abendländischen Welt
von den ältesten Völkergruppen bis zu den Zeiten des Übergangs zur moderen Welt. II.
Von der arabischen Weltherrschaft und dem Reich Karls des Großen bis zu den Zeiten des
Übergangs zur moderen Welt. Essen b. d., s. 519–530.
12
H a l l e r , Johannes: Von den Karolingern zu den Staufern. Die altdeutsche Kaiserzeit
900–1250. Berlin – Leipzig 19344.
13
G r u n d m a n n , Herbert: Kaiser Friedrich II. In: Neue Deutsche Biographie. Band
2 (Die großen Deutschen). Berlin 1935–1937, s. 124–142.
14
B a r r a c l o u g h , Geoffrey: The Origins of modern Germany. Oxford 19472,
s. 199–225.
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Fridrichovy plány nakonec ztroskotaly na odporu severoitalských
komun, nepřátelské diplomacii římské kurie a svobodách říšských knížat. Bezohledně vedený zápas vlastně jen vyčerpal všechny zúčastněné
a bezpochyby se podepsal na tragickém konci štaufské dynastie. Byl tedy
Fridrich II. Sicilský hrobařem snah svého děda Barbarossy i univerzálních
hodnot starého císařství? A pokud již přiložíme takto nastavená měřítka,
neměli by Fridrichovi II. dělat společnost jeho souputníci na svatopetrském
stolci Řehoř IX. a Inocenc IV.? Vždyť právě za jejich pontifikátu utrpěla
římská kurie vpravdě Pyrrhovo vítězství, aby v konečném součtu umocnila
lesk Fridrichova majestátu. Jak vyprávět příběh panovníka, který se ještě
za svého života stal legendou?
Olaf Rader kráčel po ne zcela vyšlapaných stezkách. Samotné úvahy
sice (zhruba) podřídil prostému běhu událostí, nicméně hlavní roli přiznal
složitému souvrství císařovy osobnosti. „Svého“ Sicilana Fridricha tak
posunul do sousedství jakéhosi psychologického (nebo spíše psychologizujícího?) portrétu, který postupně seskládal z Fridricha II. coby „státníka“
(Herrschaften), „vášnivce“ (Leidenschaften) a „proklatce“ (Feindschaften).
Zatímco úvodní, šesti tematickými celky členěná kapitola (s. 35–224)
probírá Fridrichovo dětství v normansko-muslimském Palermu, jeho více
méně nedobrovolný vstup do zápasu o říšskou korunu a návrat do odcizené
země předků (1212),15 císařskou korunovaci v roce 1220, zákonodárnou
činnost vrcholící melfskou konstitucí (1231), program a průběh dvorského
sjezdu v Mohuči (1235), zvláštní ochranu Židů a přísné pronásledování
kacířů i jeho stavební, imperiálními hodnotami ovlivněný program (Castel
del Monte, Foggia, Capua), druhá část (s. 227–309) představila Fridricha II.
jako manžela a milence, vzdělance, básníka a vášnivého sokolníka.
Největší pozornost byla věnována císaři „vzdorujícímu nepřátelům
i osudu“ (s. 313–508). Po válečníkovi, který po řadě slavných triumfů
prohrál u Parmy (1248), mořeplavci, jehož flotila pronikla do nilské delty
a zvítězila v bitvě u Montecristo (1241) a křižákovi, jenž rozuměl muslimům
a v Jeruzalémě se nechal korunovat královskou korunou, přišla ke slovu
kuriální propaganda. Především její zásluhou ulpěly na Fridrichovi II.
nálepky tyrana, který po dlouhá léta věznil vlastního syna, prvorozence
Jindřicha [VII.], na konci života se krutě vypořádal i s někdejšími důvěrníky,
zejména pak s kancléřem Petrem z Viney, a byl viněn ze spojenectví s asasíny, apokalyptického draka, který se pokoušel ovládnout stolec a dědictví
svatého Petra, a posléze antikrista, jehož příchod ohlašoval vpád (1241)
biblických pronárodů (Gog, Magog, Tartari, čili Mongolové).
Čtenář patrně ocení i způsob, jímž Olaf Rader vystavěl své komentáře.
Většině kapitol předchází nenápadná, s Fridrichem II. nebo jeho dobou
15
Vlastně až do četby Raderovy práce jsem přijímal Fridrichovu cestu za říšskou korunou
v roce 1212 bezmála jako Tolkienovský „návrat krále“. Dále viz W i h o d a , Martin: Zlatá
bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.
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často ani nesouvisející zápletka, která je následně rozvinuta do nečekaných
podob a závěrů. O amerických tancích v Palermu již padla zmínka. Jinde si
Olaf Rader pomohl proslovem, jenž Giuseppe Tomasi di Lampedusa vložil
do úst sicilského knížete ze Saliny (Gepard), nebo předal slovo Petrovi
z Viney, aby se ve zhola smyšleném dialogu pokusil vyložit zmatečnou
dataci Zlaté buly z Rimini pro řád německých rytířů. Vlastní dialog (autora s Fridrichem II., jeho blízkými a důvěrníky, Sicílií i se čtenáři) dále
nevtíravě podkresluje a dotváří obrazová příloha s obsáhlými popisky, což
výkladu propůjčuje osvěžující „třetí“ rozměr. Naopak jen podpůrnou roli
plní německým tradicím se vzpírající (a možná až s francouzskou frivolností
vedený) poznámkový aparát (s. 544–566).
Vlastně proč to nepřiznat. Se zjevnou radostí promýšlené, obratným
perem vyprávěné a vtipně pointované příběhy Sicilana Fridricha II. vnesly
do mírně zatuchlého světa štaufské medievistiky radost z vítězství a úspěchů
i hořká zklamání, zkrátka barevnost dnů všedních i svátečních. Překvapen
ale mohl být snad pouze ten, kdo neviděl výstavy v Oldenburgu16 nebo
Mannheimu,17 nezačetl se do souběžně vydaných sborníků a nevšiml si
nástupu nové generace, která sice vyrostla v dlouhém stínu profesorských
stolic (a německé poznámky pod čarou), nicméně sama již (až na výjimky)
nepoznala dobrodiní stálých míst a dobře honorovaných úvazků. A tak se
v nejistotě dočasných studijních pobytů a přeshraničních stáží nenápadně
rozpustily posvátné národní tradice, jejichž místo zaujalo evropanství. Špatná zpráva pro všechny, kdo se ještě kochají představou urozených Čechů
odírajících cestou na dvorské sjezdy nebohé saské či bavorské venkovany
(s. 80–83).
Martin Wihoda
Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310
Editorka Klára Benešovská. Praha, Gallery s. r. o. 2010, 600 s. + četná vyobr.,
ISBN 978-80-86990-55-2
Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310
Kniha příloh (rodokmeny, mapy, bibliografie, rejstříky, autorství a majitelé
fotografií), 96 s.
Na výstavě v domě U kamenného zvonu věnované svatbě mladého
Lucemburka a jedné z Přemysloven se podařilo shromáždit celou řadu
16
F a n s a , Mamoun – E r m e t e , Karen (eds.): Kaiser Friedrich II. (1194–1250).
Welt und Kultur des Mittelmeerraums. Begleitband zur Sonderaustellung „Kaiser Friedrich II.
(1194–1250). Welt und Kultur des Mittelmeerraums“. Im Landesmuseum für Natur und
Mensch Oldenburg. Mainz 2008 (dále viz ČMM 127, 2008, s. 194–197).
17
Dále viz S c h n e i d m ü l l e r , Bernd – W e i n f u r t e r , Stefan –
W i e c z o r e k , Alfried (eds.): Verwandlungen des Stauferreichs. Drei Innovationsregionen
im mittelalterlichen Europa. Darmstadt 2010 (dále viz ČMM 129, 2010, s. 177–178); t í ž :
Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa. Band 1. Essays;
Band 2. Objekte. Darmstadt 2010.
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cenných a pozoruhodných exponátů. Velké péči odpovídá i vydaný svazek
(doplněný brožovanou publikací s dalším aparátem), který kombinuje
odborné texty s katalogovými částmi. Výstava (a tím pádem i kniha) byla
rozdělena do následujících kapitol: Špýr, 1. září 1310; Praha, 3. prosince
1310; Rodina Jana Lucemburského; Rodina Elišky Přemyslovny; Dvůr
královský; Rozvíjení dvorské kultury Václava II.; Poklad ze Slezské Středy
a Mincovnictví Jana Lucemburského. Každý oddíl knihy je složen z několika odborných, zpravidla nedlouhých statí, k nimž je často následně
připojena katalogová část.
V první kapitole přibližuje editorka K. Benešovská královský sňatek
ve Špýru, M. Bláhová se zaměřuje na informace soudobých kronik o této
události a V. Kubík pojednává o zlomku latinského překladu Dalimilovy
kroniky. Ve druhé kapitole se editorka věnuje domu U kamenného zvonu
jakožto městské panovnické rezidenci; šlo o věžovitý dům s velmi reprezentativními vnitřními prostorami a kvalitní sochařskou výbavou na průčelí,
sochami krále a královny a dvou rytířů v bojovém odění z počátku 14. století.
Torza těchto soch původně umístěných v nikách mezi okny prvního patra
se dochovala a stala se taktéž předmětem badatelského zájmu editorky.
Úvahou o nejstarší podobě zděné architektury v okolí uvedeného domu
přispěl přední znalec této problematiky Z. Dragoun. O těch nemnoha případech monumentálního malířství z přelomu 13. a 14. století pojednává
Z. Všetečková, podobně jako o pozůstatcích malířské výzdoby řečeného
domu U kamenného zvonu.
Lucemburské rodině se věnuje hned několik autorů. Po základním
přehledu o českých počátcích krále Jana přibližuje Evamaria Bange vztah
lucemburských hrabat k městu Lucemburku na přelomu 13. a 14. století,
Michel Marque jde po stopách italské výpravy Janova otce, krále a císaře
Jindřicha VII., zatímco Verena Kessel pojednává o cenné ikonografické
památce, totiž známém rukopisu o cestě Jindřicha VII. do Říma, který
objednal jeho bratr, trevírský arcibiskup Balduin. Jean-Claude Miller
pak putuje po místech posledního odpočinku Janových rodičů v Janově
(královna Markéta) a Pise (císař Jindřich) a dotýká se i jejich kvalitních
náhrobků. Znovu M. Marque, tentokrát jako znalec Janova vztahu k monastickým založením (Clairefontaine, Marienthal, některé české fundace).
Další z bloků, nyní o rodině Elišky Přemyslovny, otevírá D. Dvořáčková-Malá standardním výkladem o jejích rodičích a sourozencích, D. Stehlíková přibližuje některé předměty spjaté s rodinou (relikviářový kříž Přemysla
O. II., jeho pohřební insignie, půvabný relikviářek sv. Blažeje ve tvaru kosti
s dvojím vyobrazením Václava III., jenž se dnes nachází v madridském
Escorialu), K. Maráz se zaměřuje na pečeti posledních Přemyslovců a D.
Stehlíková poté sleduje pečetě dalších členů rodiny. D. Dvořáčková-Malá
přibližuje také oba královské páry, které vládly před Janem a Eliškou,
přičemž v katalogu M. Bravermanová seznamuje se stavem pohřebního
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oděvu Rudolfa Habsburského. Numismatici J. Militký a L. Polanský se zaměřili na mincovní reformu a zaražení pražského groše. O astronomických
a astrologických rukopisech pojednává M. Bláhová a předpokládá též dle
A. Krchňáka přítomnost španělských astronomů v Praze; L. Panušková je
v katalogové části v tomto směru mnohem opatrnější. Reprodukce kreseb
z uvedených rukopisů nicméně otevírají nový pohled na pražský dvůr.
O pečetích Přemyslovců následně obsažně píše K. Maráz.
Dvůr Václava II., prostředí, které formovalo širokou skupinu českých
elit, popisuje opět D. Dvořáčková-Malá. Opakuje známé informace o rádcích
a dalších osobách z okruhu mladého krále, opět přichází informace o českém groši a stručně též o rytířské dvorské epice a jejích autorech. Výklad
L. Panuškové o rukopisu Manesse přibližuje tuto významnou památku
českému čtenáři, chybí poněkud úvaha, že vyobrazení krále může vycházet
z aversu druhého typu jeho pečeti. David Kirt se zaobírá působením Petra
z Aspeltu před jeho příchodem do Prahy, cenné jsou postřehy ohledně studia
a intelektuálního prostředí, v němž se pohyboval. Výklad Dvořáčkové-Malé
o Petrovi na dvoře v Praze se nevymyká běžně dostupným informacím,
přičemž Petrova neúspěšná francouzská mise by za novější pohled stála.
Katalogová část pak přináší pohledy na Petrovu každodennost (D. Havel,
K. Benešovská, D. Kirt ad.). Marius Winzeler přináší portrét Bernarda
z Kamence, klenotnice kláštera v Mariensternu pak poskytla celou řadu
vzácných artefaktů, které ilustrují umění uvedené doby i pražského dvora
zvlášť. Jde o několik kvalitních relikviářů a předměty spojované přímo s osobou probošta a pozdějšího míšeňského biskupa. Širší pohled na soudobé
zlatnictví je dílem D. Stehlíkové, v katalogové části opět přicházejí ke slovu
dochované relikviáře a plenáře, prsteny a další drobné předměty. Činnost
abatyše Kunhuty se stala tématem pro K. Benešovskou, jež zkoumá též
vztah Alžběty Rejčky k jejímu starobrněnskému založení, i dále osobnost
Jana Volka či mecenášství Jana IV. z Dražic. Cennými rukopisy přelomu
13. a 14. století vzniklými v řádovém prostředí se zaobírají L. Panušková,
Z. Všetečková a H. J. Hlaváčková. Připojeny jsou v katalogu pečeti duchovních
osob či institucí a měst. Zde je nutné upozornit, že informace o johanitském
řádu zde podávané (D. Stehlíková) nejsou nejpřesnější. Tak Berthold VII.
z Hennenbergu nebyl představeným johanitské komendy u P. Marie v Praze,
ba dokonce nebyl vůbec členem johanitského řádu. Českým, moravským,
polským a rakouským převorem byl jeho stejnojmenný bratr Berthold VI.
z Hennebergu, který však nebyl českými johanity příznivě přijat1 (nebyl ani
převorem strakonické komendy, protože tamní převor musel být kněz, což
Berthold nebyl). Že by byl johanitský kostel Panny Marie na Malé Straně
1
K tomu srov. F ü ß l e i n , Wilhelm: Berthold VII. Graf von Henneberg. Ein Beitrag
zur Reichsgeschichte des XIV. Jahrhundert. Marnurg 1905, s. 10n., 116nn.; B o r c h a r d t ,
Karl: The Hospitallers, Bohemia and the Empire, 1250–1330. In: Mendicants, Military Orders, and
Regionalism in Medieval Europe. Ed. by J. Sarnowsky. Aldershot 1999, s. 221, 224.
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„stavebně propojený“ se zdí a věží malostranské hradby, lze také pochybovat, snad je míněn areál celé komendy, kde však byl kostel z obou stran
obklopen řádovými budovami. Uvedená pečeť pražského konventu je již
třetím typem, informace o sekretu není adekvátní. Autorka zkrátka postavy
obou bratří, královského rádce a diplomata Bertholda VII. a johanitského
převora Bertholda VI., zcela smísila. Tím pádem menší znaková pečeť Bertholda VII. (VI.6.6K) je ve skutečnosti jednou z pečetí jeho bratra johanity,
o tom ale existuje odborná literatura.2 U pečeti strakonického konventu
(s. 544) se zbytečně rozebírá motiv uťaté hlavy sv. Jana Křtitele ve starší
české ikonografii, který u johanitů rozhodně nebyl „výlučně spojen“ se
Strakonicemi; vzhledem k Janu Křtiteli jakožto patronu řádu můžeme
tento motiv nalézt na pečeti rakouského Mailbergu (původně šlo o pečeť
celého řádu na území Rakouska a Štýrska) i na četných pečetích řádových
hodnostářů ve 14. století.
Nepochybný umělecký vrchol výstavy představoval poklad ze Slezské
Středy, jehož jednotlivé kusy byly zhotoveny z větší části v jižní Evropě
(Sicílie, Byzanc, Uhry?). Pojednává o něm Jacek Witecki, o mincích, jež byly
jeho součástí, přinášejí informace J. Militký a Magdalena Karnicka a týž autor se závěrem věnuje mincím Jana Lucemburského. Publikace představuje
celou řadu unikátních předmětů, jež se podařilo kurátorce a editorce Kláře
Benešovské shromáždit po jistě nemalém úsilí. Jde především o soubory
z Escorialu, Mariensternu a Slezské Středy, ale i mnohé jiné předměty
uložené v domácích fondech. Texty publikace oscilují od přínosných sond
s vyznačením nových pohledů až k řemeslně sic dobře, avšak bez větší
invence provedeným základním přehledům. Za jistý experiment lze označit
propojení studií s katalogovými částmi, které přece jen často znesnadňuje
orientaci v rozměrné publikaci. Po technické stránce je však kniha téměř
dokonalá a stane se nepochybně zdrojem obrazového poučení o vytčené
době, prostředí i osobnostech.
Libor Jan
František Š m a h e l : Život a dílo Jeronýma Pražského. Zpráva
o výzkumu
Praha, Argo 2010, 390 s., ISBN 978-80-257-0269-7
Při čtení poslední knihy Františka Šmahela se nevyplácí opomenout
podtitul. „Zpráva o výzkumu“, jak zní, dává návod ke čtení. Šmahel nenapsal tradiční životopis, jaký mnozí včetně recenzenta s napětím očekávali,
nýbrž již poněkolikáté sestavil svou knihu značně neobvykle a nápaditě.
A přestože nelze opomenout souvislosti se staršími autorovými pojed-

2
P e š k a , Lukáš – S v o b o d a , Miroslav: Příspěvek k problematice pečetí
johanitských generálních převorů ve 14. a 15. století. SPFFBU C 46, 1999, s. 43–44.
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náními o pražském filosofovi a Husovu souputníku, zastavme se nejprve
u formální podoby práce.
Rozdělení do tří částí odpovídá slovům titulu o životě a díle. V prvém
oddíle jsou pojednány důležité okamžiky Jeronýmova života včetně tří
exkurzů k problémům dochování a edičního zpřístupnění akt kostnického
koncilu, datace a okolností Jeronýmovy cesty do Jeruzaléma a polemiky
Dětřicha Niema proti Slovanům. Druhý oddíl se zabývá pražským sporem
o universálie a třetí podává soupis Jeronýmova díla, vycházející z edice,
která ve stejném roce jako recenzovaná kniha vyšla péčí autora a Gabriela
Silagiho v Turnhoutu. Obsáhlému, tematicky rozčleněnému soupisu pramenů a literatury předchází drobná retrospektiva bádání, samozřejmostí
je pečlivě zpracovaný rejstřík a u Šmahelových knih tradičně též obrazová
příloha, jež vynesla na světlo mnohé překvapivé doklady, zejména co se
týká souvislostí Jeronýmova štítu víry (drobnou vadou na kráse je bohužel
jistý nesoulad mezi odkazy na obrázky v textu a přílohou, k němuž patrně
došlo při závěrečných úpravách knihy).
Nezřídka se stává, že historik při psaní biografie vkládá do pojednávané
postavy rysy a problémy svého života, doby, v níž píše. Je to daň za vcítění,
ale zároveň badatelský nástroj, který může vést k hlubšímu proniknutí
do mentálního světa zkoumané osobnosti. František Šmahel takto zjevně
postupoval při psaní první knížky o Jeronýmovi, jež vyšla roku 1966 a od níž
prochází zájem o „revolučního intelektuála“, jak jej tehdy označil, celým jeho
dílem následujících více než čtyřiceti let. S postupem doby jako by rostl jak
odstup k muži, který se ve zvířených časech postavil na jedno z předních
míst české reformace a neubránil se zakolísání, tak porozumění pro jeho
postoje a pochyby. Výsledkem je pak současná kniha, v kapitolách životopisné části metodicky tradiční v tom nejlepším slova smyslu.
Šmahel nenapsal další ucelený Jeronýmův životopis, v němž by se
nutně nevyhnul opakování mnoha již řečených věcí. Kapitoly sice postupují chronologicky a pokrývají celý život pražského mistra od počátku
studií, kdy se poprvé objevuje v písemných pramenech, až po krutou smrt
na hranici, avšak nesnaží se o zachycení širších okolností a soustřeďují se
na vyřešení zdánlivě drobných nejasností, pramenných problémů, datačních
nejistot, k nimž autor opakovaným čtením pramenů dodává nové návrhy
řešení. Jde víceméně o sled drobných zasvěcených studií, obecný kontext
je v nich jen lehce, avšak výstižně načrtnut, a Šmahel zde myslí v prvé řadě
na poučené čtenáře, jimž předkládá řadu podnětných postřehů. Způsob,
jakým byla využívána nadace Vojtěcha Raňkova z Ježova pro české studenty
v Oxfordu a Jeronýmovy další (hypotetické) cesty do Anglie, podobně
jako k polskému královskému a litevskému velkovévodskému dvoru,
průběh a argumentace stran při kostnickém koncilu, to jsou jen některé
z částí textu, do nichž autor na základě systematického sledování novější
literatury k tématům často jen volně souvisejícím dokázal vpravit upřes-
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ňující poznámky a rozvíjející podněty. Celou první částí provází čtenáře
pozorná konfrontace vědeckých hypotéz s dochovanými prameny, a nabízí
mu tak přímý pohled do badatelské dílny. Důraz kladený na pramennou
ověřitelnost a rekonstrukce některých úseků Jeronýmova života a působení
nanejvýš za pomoci pečlivě ověřovaných analogií představují výrazný rozdíl oproti první knize o Jeronýmovi, v níž autor vstupoval do textu svými
názory a postoji.
Náročnost na čtenáře se v druhé a třetí části zvyšuje. Zůstává úkolem
pro znalce středověké filosofie, aby posoudili nit autorovy argumentace
v subtilní otázce středověkého sporu o universálie a potvrdili ji, či naopak
zpochybnili. Laik s respektem pročítá stránky věnované počátkům sporu
a hlavním textům a odnáší si z textu několik důležitých ponaučení. Patrně
nejpodstatnější spočívá v odmítnutí teze o radikalitě pražského realistického
proudu, jež dosud žila v obecném povědomí (nejspíše pro předpokládanou
těsnou závislost pražských mistrů na Wyclifovi, kterého např. klasik A. de
Libera považuje za reprezentanta krajního realistického směru). Šmahel
však dokazuje, že na pražské universitě byly v disputacích a textech – včetně
Jeronýmových a Husových – formulovány postoje umírněného realismu.
Za velmi cenný považuji postřeh, že filosofické spisy Johna Wyclifa byly
v Praze čteny odlišně a zapojovány do jiného myšlenkového systému,
v němž filosofické postoje nebyly determinantem reformně kritického
učení. Svou cenu ve vědě mají též negativní zjištění a jedno z nich autor
vložil do poslední kapitoly druhé části, v níž dostatečně přesvědčivě vyvrátil
připsání soupisu knih „mistra Jeronýma“ v inventáři vyšehradského kostela
z roku 1470 Jeronýmovi Pražskému.
Třetí část přináší soupis Jeronýmova díla, od filosofických spisů až
po světské písně, které bohužel patří k deperditům. Soupis je koncipován
podobně jako první část do podoby mikrostudií, kde po základních údajích
o každém z děl – formě dochování, edicích a literatuře – následuje více
či méně obšírný komentář, jenž čtenáře přivádí k detailnějším problémům; v případě nedochovaných děl sledujeme cestu dílčí rekonstrukce
prostřednictvím rozboru zmínek o ztraceném textu. V poměrně obsáhlém
Jeronýmově díle se vedle obvyklých textů universitního mistra objevují
i položky méně obvyklé, jakými jsou Chvála svobodných umění a Štít
křesťanské víry, jimž oběma autor věnoval samostatné studie a v knize se
jim dostává největší pozornosti.
Šmahelův Jeroným je skutečně „zprávou o výzkumu“. Avšak nejen
to. Jedná se o knihu, která se – zejména v první části – čte doslova jedním
dechem, není pouhou bilancí, nýbrž přináší podstatná zjištění a inspirace
dalšímu bádání. Kdokoliv se nyní bude chtít zabývat situací v předhusitských Čechách, Prahou na přelomu 14. a 15. století nebo středověkou
pražskou universitou a universitním životem, nebude ji moci opomenout.
Na tak skromný podtitul to není málo.
Tomáš Borovský
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Tomáš M a l ý – Vladimír M a ň a s – Zdeněk O r l i t a :
Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna
Brno, Archiv města Brna 2010 (Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10),
380 s., ISBN 978-80-86736-19-8
Fenomén barokních náboženských bratrstev se během uplynulých
dvaceti let stal jedním z nejfrekventovanějších a nejsystematičtěji zpracovávaných témat z oblasti církevních dějin raného novověku. Zatímco v devadesátých letech uplynulého století byla tato problematika pojednávána
především v objevitelských pracích Jiřího Mikulce, zaměřených na bratrstva
fungující v prostoru Čech, resp. pražské arcidiecéze, od přelomu tisíciletí
začaly tuzemskou historiografii obohacovat studie mladých badatelů Vladimíra Maňase a Zdeňka Orlity, orientované na soustavné zpracovávání
problematiky zbožných konfraternit v prostředí Moravy, resp. olomoucké
(arci)diecéze. Dnes již úctyhodnou řadu prací k danému tématu, zahrnující
vedle množství časopiseckých a sborníkových studií i úspěšný výstavní
projekt (viz ČMM 129, 2010, s. 183–184), nově doplnila knižní publikace,
jejímž spoluautorem je vedle obou posledně zmíněných badatelů jejich vrstevník, brněnský historik Tomáš Malý. Jak napovídá poetický název knihy,
jejím cílem je odhalit, jakou roli sehrávala barokní bratrstva v každodenním
životě hlavního města Moravy, jak utvářela jeho vnitřní prostor – duchovní
i sociální. Autoři tedy usilují o postižení hlavních aspektů života zbožných
konfraternit, snaží se akcentovat nejen jejich funkci kultovní, ale také
společenskou a v nejširším smyslu kulturní, přičemž pracují s tezí Josefa
Války o barokní kultuře jakožto kultuře masové. Kniha tak nepředstavuje
„pouhou“ církevní topografii barokního Brna (byť i takto ji lze s užitkem
číst), nýbrž především sociálněhistorickou analýzu religiózní stránky života
městské společnosti. Samotný fakt, že ona „vnitřní krajina“ města je zde
prezentována právě pod zorným úhlem náboženského života jeho obyvatel,
odpovídá charakteru sledované epochy, v níž byl každodenní život jedince
i celé společnosti v řadě ohledů ovlivňován konfesionalizovaným křesťanstvím. Kniha se koncentruje na klíčové období rozkvětu potridentských
zbožných konfraternit, tj. především na časový úsek od Bílé hory (s četnými
přesahy do starší doby) do josefínských reforem, které cílenou likvidací
tradičních projevů barokní zbožnosti včetně náboženských bratrstev ohlašovaly nástup nové éry, v níž pomyslná „vnitřní krajina“ postupně získávala
odlišný, sekularizovaný charakter.
Již letmé prolistování recenzované knihy naznačuje, že je „postavena“
na důkladném studiu pramenů uložených v mnoha tuzemských i zahraničních (vídeňských) archivech a knihovnách. Vedle rukopisů mezi nimi
zaujímá důležité místo zejména bohatá tiskařská produkce, která vypovídá
o běžném fungování brněnských konfraternit, jejich sociální struktuře,
organizaci, stejně jako o jimi prosazovaných formách zbožnosti a spiritua
litě. Reprezentativní výběr z pestré škály písemných pramenů i bohatého
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ikonografického materiálu, v jehož využití se pozitivně odráží dlouhodobá
spolupráce autorů s odborníky z řad historiků umění, čtenáři představují
četné fotografie doprovázející text. Vyzdvihnout je třeba rovněž fakt, že
autoři pracovali nejen s prameny vyprodukovanými samotnými bratrstvy,
ale také s těmi, které jejich existenci nahlížejí „zvenku“: podstatnou část
základních faktografických údajů i širší pohled na fungování konfraternit
v kontextu dobové společnosti poskytla důkladná excerpce státní i církevní
evidence vznikající v souvislosti s osvícenskými reformami, stejně jako
podrobná analýza rozsáhlého souboru testamentů brněnských měšťanů.
Právě v této souvislosti se zřetelně ukazuje výhoda pojetí knihy jako kolektivního díla tří autorů, jejichž spolupráce umožnila nahlédnout zkoumanou
problematiku z různých heuristických východisek, z hlediska tří různých
badatelských zkušeností, tedy i za použití různých metod, v několika tematických rovinách. Tato různost pohledů a přístupů vytváří základní předpoklad k zachycení vícevýznamové funkce barokních zbožných bratrstev.
První kapitola z pera V. Maňase nastiňuje v hutné zkratce vývoj bratrstev na Moravě, přičemž klíčové aspekty geneze této formy institucionalizované křesťanské náboženské praxe jsou sledovány v širším evropském
kontextu. Již zde se ukazuje, že ačkoli je předmět bádání v knize primárně
vymezen teritoriem města Brna, nejde v žádném případě o tradiční práci
z kategorie místních dějin, nýbrž naopak o případovou studii, mikrosondu, jíž nezbytné lokální ukotvení nezastiňuje zřetel k širším souvislostem
a která na druhou stranu nepostrádá ani hluboký vhled do dobové místní
situace. Následuje seznámení s organizační strukturou náboženských
bratrstev, v níž se aktivita věřících-laiků spojovala s tridentskou zásadou
důsledného dohledu církevní hierarchie na náboženský život věřících; dále
je zde připomenut ideál bratrstev jako elitních společenství zbožných osob,
jehož realizaci ovšem v praxi značně komplikovalo masové rozšiřování
konfraternit od druhé poloviny 17. století, mající za následek postupnou
ztrátu možnosti účinné regulace chování členů bratrstev. V souvislosti s tím
autor konstatuje posun od náboženské disciplinace spolubratrů k důrazu
na dobrovolnost. Přesvědčivý důvod pro vstup do konfraternity představovala možnost získávat odpustky – duchovní výhody pro živé i zesnulé, tedy
duše v očistci. Nauka o očistci se stala jedním z důležitých motivů obliby
bratrstev, která tak v praxi pomáhala uvádět principy potridentské katolické
teologie do náboženského života společnosti. Neodmyslitelnou součástí
jejich působení proto byly přímluvné zádušní modlitby i pohřební služby,
což se odrazilo v četných zmínkách, které jsou jim věnovány v měšťanských
testamentech. Na základě tohoto pramene T. Malý podrobně rozebírá
jednotlivé aspekty vztahu měšťanské společnosti ke zbožným bratrstvům,
přičemž sleduje zvláště jejich popularitu, v níž se projevovaly proměny
náboženské mentality Brňanů během 17. a 18. století: zatímco v průběhu
17. století naznačuje rostoucí počet testamentů s odkazy bratrstvům jejich
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zvyšující se oblibu, již od dvacátých let 18. století lze na základě stejného
ukazatele sledovat pozvolný ústup popularity této formy barokní zbožnosti. Přitom však ta část obyvatel města, která na bratrstva v poslední vůli
i nadále pamatovala, projevy svých sympatií vůči konfraternitám naopak
stupňovala – odkazovala vyšší částky většímu počtu sdružení. Pozoruhodně se zde projevuje fakt, že ani v éře osvícenských reforem nehodlala
menšina obyvatel Brna rezignovat na tradiční formy zbožnosti. Analýza
testamentární praxe brněnských měšťanů rovněž poukazuje na rozdíly jak
mezi jednotlivými sociálními skupinami (vyšší částky adresované většímu
počtu bratrstev pocházely od představitelů místních elit), tak mezi zástupci
obou pohlaví – četnost odkazů konfraternitám dokládá, že byly více oblíbeny u žen než u mužů, čemuž odpovídají i předběžné výsledky výzkumu
členské základny moravských bratrstev, hovořící o vyšším zastoupení žen.
Jestliže i podrobný rozbor měšťanských legátů připomíná, že brněnská
bratrstva nepředstavovala homogenní celek, nýbrž spíše vnitřně diferencovanou skupinu v jistém smyslu konkurenčních sdružení, tuto skutečnost
názorně dokumentuje následující (nejobsáhlejší) oddíl knihy, v němž
V. Maňas a Z. Orlita podávají podrobný faktografický přehled více než
dvou desítek brněnských bratrstev. Pojednání o jednotlivých sdruženích
obsahuje vždy jednotně strukturovaný přehled základních „katalogových“
informací o dané korporaci a dále narativní pasáž, v níž jsou interpretována
fakta vytěžená ze všech dostupných pramenů. Čtenář se tak detailně seznamuje s organizační strukturou konfraternit, povinnostmi členů a jejich
činností, tedy zejména bratrskými pobožnostmi a slavnostmi. V tomto
duchu jsou postupně představena farní bratrstva, vytvářející jakousi užší
farnost ve farnosti, i konfraternity působící u brněnských konventů, jež
představovaly oboustranně výhodnou spojnici mezi řeholním a laickým
světem: laikům bratrstva nabízela snadný přístup k bohatému systému
odpustků jednotlivých řádů, řeholníkům zase umožňovala šířit řádovou
spiritualitu v prostředí okolní společnosti a zároveň nacházet zdroje potřebných finančních prostředků (získávaných formou odkazů, fundací či
příjmů za pohřby). Stranou pozornosti nezůstaly ani mariánské kongregace existující u brněnské koleje Tovaryšstva Ježíšova – elitní sdružení,
která svým přísným vnitřním řádem a kvalitním duchovním programem
usilovala o důslednou vnitřní christianizaci a sebezdokonalení jedince –,
stejně jako jezuitská varianta širším vrstvám otevřených a nenáročných
barokních bratrstev (coetus).
V syntetizující závěrečné kapitole trojice autorů pojednává klíčové
otázky činnosti bratrstev. Nejde však o pouhou sumarizaci již řečeného,
témata zmíněná či alespoň naznačená v předchozím textu jsou dále rozvíjena a zasazována do širšího interpretačního rámce duchovní kultury i společenského života městské komunity. Na vzorových příkladech vybraných
členů místní elity je zde přiblížena problematika vícenásobného členství
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v (brněnských i mimobrněnských) konfraternitách, pohled do často nákladného kultovního vybavení bratrstev dokumentuje jejich reprezentační
funkci, která se uplatňovala zvláště při pohřebních a slavnostních průvodech. Právě v tomto bodě autoři plně využili možností, které jim poskytlo
vymezení předmětu studia hranicemi konkrétního města: čtenář je doslova
vtažen do ulic barokního Brna, jimiž kráčela pompézní procesí konfraternit, posvěcující veřejný prostor a zároveň demonstrující vlastní prestiž.
Důvěrná znalost dobových reálií sledovaného města autorům umožnila
plasticky vykreslit symbolicko-reprezentační a nábožensko-dramatickou
funkci bratrských festivit a představit je jako nedílnou součást běžného
života městského mikrosvěta. Líčení nejvýpravnějších procesí církevního
roku, odehrávajících se o Velikonocích, pak ve spojitosti s osvícenskou
kritikou velkopátečních průvodů a v jejich rámci praktikované flagelace
ústí ve finální pasáž věnovanou zániku náboženských bratrstev. Ten je zde
nahlížen jako „konec jedné epochy“, který ohlašoval jak nástup nového
pojetí vztahu mezi člověkem a Bohem, tak zánik tradičního způsobu úcty
k zesnulým i celé barokní koncepce komunitního náboženského života.
Práci doplňuje soupis literatury a použitých pramenů, německé
shrnutí, jmenný a místní rejstřík a také heslář, objasňující řadu pojmů
z oblasti raně novověké náboženské praxe. Tento slovníček na jednu
stranu naznačuje ambici autorů, aby kniha, přes svůj jednoznačně vědecký
charakter, zaujala i čtenáře z řad širší veřejnosti, k čemuž jistě přispěje
i čtivý styl samotného textu, stejně jako velice zdařilé grafické zpracování
publikace. Na druhou stranu však heslář poukazuje na další rozměr práce,
důležitý i pro odborné historiky: v kontextu výkladu o liturgické činnosti
barokních bratrstev kniha na základě pramenů i zahraničního bádání
zasvěceně přibližuje dobovou kultovní praxi, což je problematika, která
v řadě tuzemských prací z oblasti církevních dějin dosud citelně chybí.
Místo malicherného vypočítávání drobných překlepů, v nějž by se zvrhla
recenzentova marná snaha nalézt v posuzované knize nějaké nedostatky,
lze závěrem vyslovit přání, aby v domácí historiografii v budoucnu vznikalo
více podobných prací. Recenzovaná publikace nabízí následováníhodný
vzor pro zpracování téže problematiky v jiných městech českých zemí, jež
by se mohla stát základem pro diferencovaný (tj. specifika daná odlišnou
místní situací reflektující) pohled na náboženský i kulturní vývoj raně
novověké společnosti.
Pavel Pumpr
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Štěpán V á c h a – Irena V e s e l á – Vít V l n a s – Petra
V o k á č o v á : Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace
1723
Praha – Litomyšl, Paseka – Národní galerie 2009, 528 s., ISBN 978-80-7432002-6
Zdá se, že suchým, na pouhé politické aspekty se koncentrujícím
monografiím o významných momentech dějin skutečně i v české historiografii definitivně odzvonilo. Jedním z dalších dokladů je kniha, k jejímuž
zpracování se sešel kolektiv erudovaných autorů, těžících navíc ze značných
mezioborových přesahů své práce. Výsledek odpovídá jejich koncentraci
na kulturněhistorické fenomény a zároveň dokládá jejich schopnost širšího
interdisciplinárního dialogu, v daném případě na poli historie, dějin umění
a hudební vědy.
Autoři si vytkli za cíl podat plastický obraz nejrůznějších souvislostí
korunovace habsburského panovníka, jenž v české historiografii patří spíše
k opomíjeným či rozporuplně hodnoceným postavám. Kniha je koncepčně velmi dobře logicky vystavěna a vede čtenáře od známých či autory
konstatovaných faktů a předpokladů k dokládání těchto předpokladů
na množství zdánlivě méně podstatných, nebo spíše z pohledu tradičních politických dějin méně viditelných příkladů. Autoři přitom vládnou
schopností široké kontextualizace pojednávaných problémů, což přispívá
ke snadnému pochopení významu popisovaných událostí. Jejich výklad
se odvíjí od pasáží věnovaných celkovému (politickému, hospodářskému
i osobnímu) kontextu vlády Karla VI., aby následně směřoval k zachycení
nejrůznějších významů korunovace roku 1723. Autoři poukazují především
na reprezentační rovinu událostí, a to s ohledem na dynastickou politiku
habsburského rodu a jednání o pragmatickou sankci (proklamace nedělitelnosti korunních zemí), což sledují v konkrétních situacích na příkladu
emblematiky a rétoriky při slavnostních výzdobách rezidenčních měst,
v panegyrikách i dvorských operách vytvořených u příležitosti korunovace.
Z řady zajímavých momentů si snad zaslouží zmínku troufalá symbolika
saských a bavorských propagandistických projevů, kterou autoři analyzovali v kontextu dynastických ambicí obou rodů. Jistě by se zde nabízela
otázka, do jaké míry představovaly tyto projevy rodové propagandy zřejmý
politický akt – jak o nich uvažují autoři knihy – či zda je tehdejší společnost
nepojímala spíše jako součást „politické hry“ a nepřikládala jim tudíž tak
velký přímý politický význam.
Politická symbolika české korunovace tvoří základní tematický prvek
i v dalším textu, ať už jde o historiografické aspekty či rozmanité symbolické akty: hudební produkci, slavnostní tabule, pamětní medaile atd.
Autorům se podařilo detailně rozkrýt mnohdy sofistikovanou symboliku
těchto děl, která v sobě ukrývala řadu odkazů k rodu i úřadu císaře, resp.
českého krále. Celkově poněkud popisná část, která místy připomíná „mu-
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zejní“ výčet děl zhotovených k příležitosti korunovace, zřetelně ukazuje
hlavní linii „řeči“ artefaktů, jíž se stal v první řadě odkaz na nedělitelnost
habsburské monarchie. Při četbě lze narazit na více zajímavých momentů,
které vyvolávají další otázky, například v souvislosti s motivy a prostředky,
jimiž se zmíněná řeč děl uskutečňovala: Z jakého důvodu byly užívány
právě antické alegorie? Jakou povahu měly tyto „mediální“ strategie? Jaká
konkrétní témata byla užívána a proč? Lze uvést další komparace? Lze
zachytit nějaké zahraniční vlivy?
Při dodržení chronologického postupu se další text dotýká nejprve
příprav korunovace, a to v poutavém výkladu o hofštátu na cestě (personální složení a fungování) i o průběhu příprav korunovačního ceremoniálu,
včetně reflexe událostí ve společnosti či odkazů na minulost korunovací.
V těchto i následujících pasážích, které detailně mapují cestu panovnického
dvora do Prahy, jde opět zejména o hledání různých významů a spojitostí
celého dění, což završuje kapitola o cestách Františka Štěpána Lotrinského
a saské princezny Marie Josefy (obě se strategickým úmyslem dosáhnout
dynastického spojení s Habsburky), která zapojuje korunovaci do širšího
zahraničně politického kontextu a odkrývá možnosti diplomatických vztahů
i reálné vyhlídky úsilí angažovaných rodů.
Jednu z nejpoutavějších a nejprecizněji zpracovaných částí knihy
představuje kapitola o opeře „Constanza e Fortezza“, připravené u příležitosti narozenin císařovny. Díky dobře dochovaným pramenům mohli autoři
rekonstruovat podrobný itinerář příprav celé scény (prostory, architektura),
složení účinkujících a publika i dění při samotném představení. Hudebněvědná i historická analýza díla, upozorňující na široký politický podtext
(ctnosti habsburského rodu, uznání pragmatické sankce), je vynikající
pasáží, nabízející obsahovou interpretaci děje v jeho dobových souvislostech. A přestože jde o do značné míry historickou konstrukci významové
roviny díla, má nabídnutý výklad logickou strukturu a je velice přesvědčivý, zvláště když propojuje obsah opery s dříve popsanými souvislostmi
korunovace. Chybí snad jen kontext výběru tématu pro operu, kterým se
stal příběh z Liviových dějin a který navozuje otázku, proč zrovna tento
námět, jak bylo naloženo s původním příběhem v libretu, zda lze nalézt
nějaké odchylky a proč. Otázkou do další diskuse by mohl být i význam
pro dobového recipienta: Jestliže dnes nemáme jistotu, co které postavy
a symboly znamenaly, jak asi námět vykládali současníci? Byli schopni pochopit složité jinotaje a odhalit skutečný smysl jednotlivých scén? Takové
úvahy však již překračují obsahové zaměření recenzované knihy.
Stejně jako výklad v předchozích částech, i vylíčení samotného korunovačního obřadu a následující kapitoly o ohlasech a dozvucích korunovace
se opírají o důkladnou analýzu nejrůznějších typů pramenů, a poskytují tak
barvitý obraz událostí a jejich významů. Ať už se jedná o vybavení a výzdobu chrámu sv. Víta, korunovační klenoty, oděv panovníka, obřady před a při
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korunovaci, emblematiku, publicistiku i hudbu s ní spojenou, text se opět
vyznačuje četnými mezioborovými přesahy a směřuje k vysvětlení symboliky pojednávaných aspektů v kontextu tehdejších strategií reprezentace.
Zcela příznačně je celý výklad o korunovaci, resp. korunovacích zakončen
rozborem zakotvení tohoto fenoménu v historické paměti. Autoři v něm
přinášejí střízlivý a zároveň citlivý pohled na dějepisnou tradici od konce
18. století a jejich text představuje další z důležitých diskusních příspěvků
k fenoménu „období temna“ v české historiografii.
Edice dvou písemných pramenů a výběrový katalog ikonografického
materiálu, které byly připojeny na závěr knihy, jsou rovněž dokladem precizního zpracování tématu. Heuristicky náročná práce se v tomto případě
autorům vyplatila a rozsáhlejší komentáře k oběma částem ukazují řadu
zajímavých souvislostí, například k otázkám aristokratické reprezentace
a myšlení, charakteru a významu barokní emblematiky či historickému
kontextu výtvarných i hudebních počinů.
Recenzent, jenž by měl v úmyslu nalézt v této práci zjevné nedokonalosti, by stál před nanejvýš obtížným úkolem, jelikož knize lze patrně stěží
něco podstatnějšího vytknout. Výklad je až na výjimky interdisciplinární
a navzdory čtyřčlennému autorskému kolektivu povětšinou nepůsobí
roztříštěným dojmem. Charakter knihy, která je významným příspěvkem
k politické symbolice v barokní kultuře, vystihuje citát ze závěru kapitoly
o návratu císařského páru do Vídně: „Ačkoliv sledování příběhu císařovnina
těhotenství stojí na okraji velkých dějin, umělecké aktivity, které je doprovázely,
odkrývají v netušené hutnosti a plasticitě některé principy politicky angažovaného
umění ve službách habsburské dynastické propagandy.“ (s. 250). Vskutku není
možné uvažovat o „velkých“ dějinách bez pohledu na kulturněhistorické
momenty, které dokáží odkrýt řadu dalších souvislostí nejenom politického dění. Kniha o korunovaci Karla VI. a jeho manželky je toho skvělým
dokladem a nezbývá než autorům srdečně gratulovat.
Tomáš Malý
*
Gorazd Josef V o p a t r n ý : Keltské
křesťanství
Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2010, 156 s., ISBN 978-80-87378-35-9
Třebaže české monasteriologické bádání představuje v posledních letech slibný,
lze téměř říci bouřlivě se rozvíjející obor
historické vědy, existuje celá řada kapitol
z dějin mnišství, která se netěší vyrovnanému zájmu badatelů. Téměř minimálně
např. čeští historici vstupují na pole obecných dějin a své výzkumy drží až na výjimky primárně v domácích souřadnicích. Už
proto vzbuzuje očekávání nová monografie
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z pera docenta Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze Gorazda Josefa
Vopatrného, věnovaná iroskotskému monasticismu. Doc. Vopatrný není co se týče
tohoto nepochybně zajímavého tématu
duchovních a kulturních dějin nováčkem,
již dříve publikoval knihu s názvem Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita
(2002), na niž vědomě navazuje.
Knihu otevírá prolog v podobě stručného pojednání o tzv. druidismu. Původní
keltskou víru považuje Vopatrný (v souladu s anglosaskou literaturou) za důležité
podhoubí, jež fundamentálním způsobem
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ovlivnilo specifickou podobu irského křesťanství. Vlastní začátek práce představuje
přirozeně konverze sv. Patrika a jeho role
v christianizaci Irska. Velkou pozornost věnuje Vopatrný vedle zakladatelské osobnosti Patrikovy další význačné osobnosti, jež
ovlivnila zásadní měrou náboženský život
na Britských ostrovech, a sice sv. Kolumbánovi. Jím založený klášter Iona na ostrově
Hy totiž sehrál klíčovou roli v christianizaci
Skotska a severní Anglie a stal se význačným kulturním centrem irského mnišství
až do svého zániku na přelomu 12. a 13.
století. Kolumbánem sepsaná řeholní pravidla (tzv. Regula monachorum a Regula
coenobialis – v mnoha ohledech nezávislá
na řeholi sv. Benedikta) ovlivnila podobu
a prožívání monastického stylu života nejen
na Britských ostrovech, ale skrze misijní expanzi iroskotských a anglosaských mnichů
i na kontinentě. Právě jejich evangelizační
poslání je předmětem dalších kapitol. Vopatrný nejprve líčí rozsáhlé angažmá irských
peregrinů (příkladem par excellence budiž
sv. Brendan) v oblastí Orknejí, Hebrid, Faerských ostrovů, Shetland a Islandu, speciálně se věnuje i otázce, zda irští mniši dopluli až do severní Ameriky, jak lze soudit
z nalezených epigrafických indicií. Vedle
toho nebylo přirozeně možné opomenout
ani příspěvek irských mnichů k vývoji monastického hnutí na evropském kontinentě.
Vopatrný se zaměřuje především na region někdejší Galie a postavy sv. Kolumbána
mladšího a sv. Fursy. Nastiňuje zde překvapivou tezi o tom, že kláštery jako Luxeuil, Bobbio, St. Gallen a Reichenau nelze
zahrnovat mezi monasteria irské orientace.
Další osobností, které se Vopatrný věnuje
podrobněji, je Jan Scotus Eriugena, skrze
něhož přichází ke slovu irský podíl na tzv.
karolinské renesanci. Tyto pasáže pak doplňují kapitoly kulturněhistorickéhoho rázu
o liturgických zvyklostech irské církve (až
do sjednocení roku 664 na synodě ve Whitby do jisté míry odlišné od římského ritu),
o irské architektuře, výtvarném umění,
hudbě i vzdělanosti. Stran spirituality irské církve jsou nepochybně obohacující
Vopatrným vedené analogie s východním
monasticismem.
Publikace je primárně limitována
svým charakterem, tj. faktem, že se jedná

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

o souborně vydané autonomní články. Ač
nelze říci, že by se jednalo o zcela nesourodou kompozici dílčích pojednání, pro
monografické vydání by bylo vhodnější
dodat titulu větší jednotící linii a oddíly
více provázat mezi sebou. Kniha především postrádá zřetelně formulovaný shrnující závěr. Celkově je tedy třeba jednoznačně říci, že téma nelze Vopatrného
příspěvkem pokládat za vyčerpané – už
s ohledem na rozsah cca 150 stran textu,
díky čemuž byla řada témat spíše jen nastíněna (za všechny jmenujme například
kruciální problematiku vlivu iroskotské
misie na vývoji francké církve). Podobně
by stála za rozvedení Vopatrného argumentace, odmítající irský charakter slavných klášterů v okolí Bodamského jezera.
Byť je pravdou, že iroskotské liturgické
zvyklosti omezoval už sv. Bonifác nebo
že Reichenau opata Pirmina se už striktně neřídilo Kolumbánovou řeholí, ale
řeholí smíšenou (tzv. regula mixta), přece
jen alternativní monastický element zaniká až s tlakem na unifikaci ve znamení
benediktinské řehole v souvislosti s cášskými reformami na počátku 9. století.
Naopak irské kořeny po stránce kulturní
jsou např. u St. Gallen a Reichenau zřejmé. Především v případě Bobbia se jedná
o neortodoxní interpretaci – např. i jedna
z posledních publikací z pera profesora
kostnické univerzity Michaela Richtera
uvažuje o Bobbiu v tradičních intencích
irského dědictví na kontinentě (srov.
Richter, M.: Bobbio in the early middle ages.
The abiding legacy of Columbanus. Dublin 2008). Dodejme, že ještě v Bonifácově
době stanul v čele salzburské diecéze irský mnich Virgil, sám aktivní v misijním
úsilí. Vopatrným načrtnutá teze tak vede
spíše k nepochopení než k diskusi nad irským vlivem na kontinentě.
Přesto se domnívám, že předložená
práce navzdory svému skromnému rozsahu a spíše kompilativnímu charakteru
může splnit roli potřebného úvodu do dějin iroskotského mnišství pro širší veřejnost
(což je nutno uvítat už s ohledem na stále
diskutovaný podíl iroskotské misie na christianizaci Čech a Moravy, byť patrně nebyl
takový, jak se svého času domníval Josef
Cibulka) a poskytnout především laickým
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zájemcům základní informace o této významné kapitole kulturních a intelektuálních dějin.
Josef Šrámek
Wojciech B a r a n - K o z ł o w s k i :
Kronika świata Mariana Szkota.
Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2009
(Studium źrodłoznawcze), 500 s., ISBN 97883-7177-673-1
Habilitační práce Wojciecha Barana-Kozłowského se zabývá známou světovou
kronikou sepsanou v 80. letech 11. století
irským mnichem Marianem pobývajícím
od roku 1056 na kontinentě v klášterech
v Kolíně u sv. Martina, ve Fuldě a v Mohuči. Základem práce Barana-Kozłowského je jednak analýza nejstarších dochovaných rukopisů vatikánského a londýnského, z nichž jeden je alespoň částečným
autografem a druhý vznikl nejpozději
v témže století, jednak obsáhlý, podrobný
a pečlivý rozbor pramenů tohoto nevšedního díla. Proč nevšedního? Jeho autor
totiž nebyl ani tak kronikářem, jako spíše komputistou, který své historické dílo
sestavil nikoli kvůli vypravování věcí minulých, nýbrž se jej pokusil využít jako
materiálu pro srovnání různých datovacích
systémů. Tím mínil např. zasáhnout do živých debat o správnosti Kristovské epochy
Dionisia Exigua (a dodejme, že se mu to
skutečně povedlo, neboť si jeho úsilí všiml např. i Sigibert de Gembloux, jenž se
o Mariánovi zmínil ve své světové kronice). Na Kozłowského rozboru je přitom
cenné, že neuvízl na vzájemném srovnání
mnohdy zastaralých edic, nýbrž svá zkoumání založil na rukopisech, ať už kroniky
Scottovy, nebo jejích pramenů. Tím se
pokusil – a v mnoha případech úspěšně –
identifikovat konkrétní předlohu, již Marian při své kompilátorské práci užil. Ukazuje se, že mu významně posloužil zejména
Vilémův rukopis; některé další rukopisné
varianty rovněž potvrzují, že předlohou
byly Marianovi zejména rukopisy mohučského původu. Autor také dokládá, že
mnoho, především komputistických, textů
Marian upravoval jenom nepatrně a snažil
se o jejich maximálně věrné tlumočení.
Stejně cenné jsou autorovy pečlivé příspěvky k rozšíření Scottova díla a ke zma-
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pování čtenářského ohlasu. Wojciech Baran-Kozłowski ukazuje, že přes to, že Marian
zakotvil na pevnině, většího ohlasu se jeho
dílo dočkalo na ostrovech, zejména v Anglii. Na to, že se na jeho dílo odvolává jeho
současník Sigibert působící v nedalekém
Lutychu, jsem již upozornil.
Přes pečlivost zpracování a cenná pozorování však Wojciech Baran-Kozłowski
předložil skutečně spíše „jen“ pracnou
pramenovědnou prolegomenu. Kapitola
o „ideovém světě“ Mariana Scotta vychází
spíše ze sekundární literatury a neobohacuje příliš dosavadní stav poznání. Je sice
pravda, že autor ani více nesliboval, avšak
rozbor Scottova díla a jeho recepce se mohl
stát příhodným východiskem pro nastínění
významu komputistiky v raně středověké
křesťanské kultuře.
David Kalhous
Anna K e r n b a c h : Vincenciova
a Jarlochova kronika v kontextu svého
vzniku. K dějepisectví přemyslovského
období
Brno, Matice moravská 2010, 268 s., ISBN
978-80-86488-68-4
Před každým historikem zabývajícím
se dějinami středověku stojí otázka, jak pracovat se středověkými narativními prameny,
jak je číst a následně interpretovat. Zatímco
starší badatelé vyčítali středověkým kronikářům nepravdy (zatajování či pozměňování zápletek) a svými interpretacemi ovlivnili
přístup k hodnocení narativních pramenů
i názorové postoje následujících generací,
kritická medievistika si ve druhé polovině
20. století uvědomila, že středověké dějepisectví je nejprve literaturou a teprve pak
záznamem někdejších událostí. Od šedesátých let se také soustavně snaží o citlivější
čtení a nově kladenými otázkami o přehodnocování uznávaných pravd. Tato rozpolcenost se nevyhnula ani hodnocení dvou
letopisů z přelomu 12. a 13. století, jejichž
autory jsou pražský kanovník Vincencius
a milevský opat Jarloch.
Kniha Anny Kernbach, která se zabývá literární historii středověku, kodikologií a ediční činností, navazuje na její
studie o dějepisectví druhé poloviny 12.
století v českém prostředí, především pak
na interpretaci Jarlochovy kroniky. Před-
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kládá obecné úvahy o tom, jak lze pracovat
se středověkým dějepiseckým dílem jako
s textem a provádět jeho rozbor, dále jakou funkci text nesl v určitém historickém
kontextu a jak se jeho význam proměňoval
v pozdějších dobách očima nových čtenářů.
Hlavní část práce je věnována rozboru obou
zmíněných kronik, které se dochovaly v jediném rukopise uloženém v knihovně Strahovského kláštera pod signaturou DF III 1.
Díky své znalosti latinského jazyka i odborné literatury, metody interpretace a textové
kritiky se Anna Kernbach nově postavila
ke zkoumání obou spisů, kterým nebyla
věnována soustavnější a hlubší pozornost.
Právě její mezioborový přístup jí umožnil
zařadit obě díla do co nejúplnějšího kodikologického, literárního a historického kontextu jejich vzniku, klást jim nové otázky,
vytvořit pro oba spisy modelového čtenáře
a skrze něj odhalit jejich doposud skrytý
obsah a mimořádný význam obou děl, jejich
narativní strategii a dobře promyšlený koncept. Oba spisy se proto dočkaly nového,
snad spravedlivějšího hodnocení.
Publikace se skládá ze čtyř kapitol,
které se dále člení na jednotlivé podkapitoly. První nese název Accessus ad auctores
a seznamuje nás s tvůrci obou děl a se stavem dosavadního bádání. Autorka důsledně
sleduje vývoj názorů historiků na hodnocení důvěryhodnosti obou kronik jako pramene. Starší výzkumy neodmítá a pro vyjádření svého postoje k předchozímu bádání
používá slavný výrok Bernarda z Chartres
o trpaslících na ramenou obrů, díky jejichž
velikosti lze dohlédnout dále. Ve všeobecné
rovině se dále zamýšlí nad přístupy badatelů ke středověkému dějepisectví (např.
Hans-Werner Goetz, Franz-Josef Schmale,
Walter Pohl ad.).
Ve druhé kapitole Text v kontextu
svého vzniku je čtenáři nabídnuta definice
středověkého dějepisectví s jeho nejdůležitějšími rysy, které z něho činí specifický
žánr. Důraz je kladen na význam pojmu
historia ve středověku a na vnímání dějin
a času středověkým člověkem, které spolu
se studiem trivia ovlivnilo jak myšlenkovou,
tak literární podobu děl jednotlivých autorů. Při zkoumání a rozboru středověkého
dějepisectví jsou stavěny do popředí dva
prvky: teologické hledisko, které „určuje

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

orientaci v tomto časném světě, chápání minulosti, přítomnosti i budoucnosti a pomáhá
uchopit a sledovat boží záměr s celým světem
i s jednotlivci na cestě k věčnosti“ a autorský
záměr, tj. „způsob, jakým autor zachází se svými prameny, pod jehož zorným úhlem klade
na některé události důraz a jak tyto události
podává svému předpokládanému publiku“.
Dále je tu zkoumán kodikologický kontext
obou kronik, jejich dochování ve strahovském rukopise a možnosti výzkumu autografu i opisů. Autorka taktéž upozorňuje
na textové shody Vincenciova letopisu
a Druhého pokračování Kosmova, přičemž
sleduje jejich možný vztah.
Ve třetí kapitole Vincenciova kronika
v kontextu svého vzniku se Anna Kernbach
zabývá výkladem Vincenciova spisu, který vkládá do co nejširšího kontextu jeho
vzniku. Klade si otázku, jakou mělo mít
dílo funkci podle svého autora a jak mělo
působit na svého modelového čtenáře. Jeho
vytvořením se pokouší dešifrovat Vincenciův záměr, tj. odpovědět na otázku, zda je
Vincenciovo dílo opravdu oslavou královského páru, jak kanovník předesílá ve svém
prologu, a pokud ano, proč v něm vystupuje král Vladislav tak málo. Dále brilantním rozborem textu, sledováním proměn
Vincenciových stylistických a syntaktických
prostředků při popisu událostí a vyobrazování postav a změn biblické typologie na typologii čerpající z antiky dochází k závěru,
že Vincenciovým autorským záměrem bylo
oslavit krále Vladislava II. jako ideálního
křesťanského panovníka, přičemž jinak je
stylizován jako český kníže a jinak jako český král. Podařilo se jí definovat Vladislavův
vztah k Fridrichu Barbarossovi a také určit
význam dalších postav (olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, pražského biskupa
Daniela, královny Judity atd.). Taktéž nabízí
zajímavé řešení náhlého ukončení kroniky
tím, že Vladislavova abdikace zcela narušila
Vincenciův autorský záměr.
V poslední kapitole Literární dílna milevského opata Jarlocha je sledován Jarlochův
autorský záměr a důvody změny v chápání
Vincenciova díla, které milevský opat společně s kronikou tzv. Ansberta do svého
spisu začlenil. Autorka Jarlochovu změnu
ve čtení a vnímání Vincenciova spisu vysvětluje jeho odlišnou strategií a záměrem,

179

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

k jehož odhalení vytváří nového modelového
čtenáře. Dochází k závěru, že Jarlochovým
cílem bylo vylíčit dějiny premonstrátů, k nimž
příslušel, a poukázat na počátky tohoto řádu
v Čechách. K tomu nutně potřeboval pramen pro léta 1140–1167, tj. pro dobu vlády
českého knížete a krále Vladislava, kdy první
premonstráti do Čech přicházejí. Proto využívá dílo pražského kanovníka, které svým
obsahem přesně zapadá do jeho promyšlené koncepce. Zvýšenou pozornost Anna
Kernbach věnuje části spisu o životě opata
Gotšalka, jehož strukturu stejně jako použití
rétorických prostředků a biblické i antické
typologie srovnává s životopisem Aelreda,
opata cisterciáckého kláštera Rievaulx, z pera
Waltera Daniela. Celá práce je doplněna čtyřmi přílohami (ukázka textových shod mezi
Vincenciovou kronikou a tzv. Výpisky pro
léta 1154–1158/9, popis rukopisů, prology
pražského kanovníka Vincencia a obrazové
přílohy).
Důkladným literárním i obsahovým
rozborem se autorce podařilo poukázat
na význam obou kronik, na jejich od počátku do detailu promyšlený koncept a doposud i skrytý obsah, dále vyvrátit názory
badatelů zpochybňující pramennou věrohodnost obou kronik a podtrhnout jejich
dobrou literární úroveň. Přispěla tak jistě
k novému hodnocení obou jmenovaných
děl. Kniha kromě toho přináší mnoho
cenných a inspirativních úvah o tom, jak
lze se středověkými narativními prameny
pracovat, jak je lze číst a jaké nové otázky jim klást. Je konkrétní ukázkou toho,
co je možné ze středověkých narativních
pramenů vyvodit o mentalitě autora a jeho
čtenářů, pokud je budeme číst v kontextu
jejich vzniku.
Pavlína Honzíková
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Zsolt H u n y a d i : The Hospitallers
in the Medieval Kingdom of Hungary
c. 1150–1387
Budapest, Magyar Egyháztőrténeti Enciklopedia Munkakőzősség METEM, Departement of
Medieval Studies CEU 2010, 354 s. + čb obr.
příloha, ISBN 978-963-9662-44-5
Ralph Michael W r o b e l : Die Johanniter in Oberschlesien. Gründung,
Entwicklung und Niedergang der Kommenden Makau, Alt-Zülz und Cosel
Würzburg, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb
Korn 2010, 124 s. + čb vyobr. v textu, ISBN
978-3-87057-296-9
Mladší maďarský medievista Z. Hunyadi se již řadu let zabývá problematikou
johanitského řádu ve středověkých arpádovských a anjouovských Uhrách. Výsledek této práce představuje před nedávnem
vydaná publikace mapující působení řádu
ve vytčeném údobí v rámci uherského, resp.
chorvatského království. Po úvodních pasážích připomínajících dosavadní bádání
a základní informace o řádu se autor zaobírá donací královny Eufrosiny, vdovy
po Gejzovi II., která řádu přinesla první
majetky s centrem ve Stoličném Bělehradu (Székesfehervár), kde také vznikl první
řádový dům. Obdarování potvrdil v roce
1193 král Béla III. V první polovině 13.
století pak existovaly další řádové komendy v Šoproni, Rábu, Ostřihomi, Újudvaru,
Csurgó, Aracse, Sziráku a Kesztelci. Po zrušení templářského řádu získali johanité
řadu jeho majetků, nacházejících se z větší
části v Chorvatsku (Slavonii). Mělo by jít
o celkem 14 komend (např. Našice, Božjakovina, Szentlőrincz, Vrana, Keresztény,
Ivanec, Lešnik). Je zajímavé, že jak původní
johanitské, tak bývalé templářské komendy se všechny nacházely na západ od Dunaje, ani jedna nebyla na východ od této
řeky. Hunyadi dále sleduje vývoj provincie
(uhersko-slavonského převorství) v dalších desetiletích. Následně si všímá právě
utváření tohoto svazku a jeho vedoucích
hodnostářů. V počátku tvořily Uhry součást větší administrativní jednotky řádu
společně s Čechami, Moravou a Polskem,
kde představeným byl jeden ze zakladatelů
v Čechách, probošt Martin. V době vlády
rodu Anjou se na vedoucí místa uherské
provincie prosazují ve zvýšené míře Italo-
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vé (příslušníci rodů de Gragnana, Cornuti
a další). Hunyadi si také všímá personálního
stavu komend a jejich představených, obrací se k hospodaření a financím, stejně jako
daním či platbám na Rhodos. V neposlední
řadě jej zajímá funkce stoličnobělehradské
komendy v nejstarší vrstvě tzv. důvěryhodných míst (loca credibilia) starého uherského státu. V průběhu 13. a 14. století se
s označením locus credibilis objevuje devět
dalších johanitských domů (z nich byly
nejdůležitější Újudvár a Šoproň). Připojen
je též přehled a popis všech dochovaných
pečetí. Hunyadiho kniha představuje velmi
závažný počin na poli dějin rytířských duchovních řádů ve střední Evropě.
Dalším autorem, který přispěl k poznání této problematiky, je R. M. Wrobel. Zaměřil se na řádové domy johanitů v Horním
Slezsku. Tři menší komendy v opolském
a ratibořském knížectví Makov (Maków,
Makau), Starý Solec (Solec, Alt-Zülz), Kožlí (Koźle, Cosel) se řadily spolu s řadou
dolnoslezských komend do slezské bailie,
a ta zase do českého převorství řádu (tato
vazba není v publikaci příliš akcentována).
Nejstarší byl Makov, kde johanité získali
patrně nejdříve kostel a poté od bratří Setěcha a Stojhněva také ves. Samotný dům fungoval zřejmě již na konci 30. let 13. století.
V Solci měla původně majetek dolnoslezská
komenda v Losiówě, založená na počátku
13. století knížetem Jindřichem Bradatým.
Ten se stal základem pro malou komendu,
jejíž komtur je poprvé uváděn roku 1332.
O počátcích komendy v Kožlí se stávající
literatura různí: tamní kostel sice získali
až v roce 1411, řádový dům ale existoval
předtím (autor nezná komtura z Kožlí Pavla
uvedeného v notářském instrumentu provinciální kapituly z 13. února 1392 – srov.
L. Jan: Ivanovice na Hané, Orlovice a johanitský řád. Příspěvek k poznání struktury
a ekonomiky rytířských duchovních řádů
do konce 15. století. ČMM 111, 1992,
s. 199–226). Wrobel dále sleduje osudy
uvedených domů v husitském období,
všímá si personálních záležitostí, stavební
podoby komend, kostelů a kaplí. Zabývá se
též režijním hospodařením řádových domů
a jejich finančními závazky. Podrobněji
sleduje rovněž vývoj a krizi domů v reformačním období i podřízení Solce a Kožlí
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hrobnické komendě v 16. století (Makov
byl prodán na konci 17. století). Publikace
R. M. Wrobela představuje nesporně cenný příspěvek k poznání struktury a funkcí
johanitských domů ve Slezsku. Libor Jan
Libor J a n – Jiří K a c e t l a kol.:
Pocta králi. K 730. výročí smrti českého
krále, rakouského vévody a moravského
markraběte Přemysla Otakara II.
Brno – Znojmo, Matice moravská 2010,
263 s., ISBN 978-80-86488-67-7
Anotovaná publikace představuje příspěvky, jež zazněly na odborném sympoziu
Přemysl Otakar II. a jeho doba v srpnu roku
2008, k čemuž odkazuje i zvolený titul.
Přemysl Otakar II. je bezpochyby jedním
z mála českých panovníků, který je pevně
usídlen v historické paměti české společnosti – s tím však poněkud kontrastuje zájem
odborné historické obce. Jak totiž hned
v úvodu vedoucí redaktoři Libor Jan a Jiří
Kacetl připomínají, dosud nejzákladnějšími
domácími pracemi na toto téma jsou letité
texty Václava Novotného a Josefa Šusty.
Syntéza Josefa Žemličky, vybavená kritickým aparátem, nebyla dosud do doby
vlastní vlády Přemysla Otakara II. dovedena, pokus o nové zpracování otakarovské
epochy z pera Vratislava Vaníčka nevykročil
zcela ze stínu Laichterových Českých dějin.
Speciální pozornosti se postava Přemysla
Otakara II. dočkala roku 1996 díky sborníku Česko-rakouské vztahy ve 13. století,
který je však nesouměřitelný s rakouským
počinem Ottokar-Forschungen z roku 1978.
Ovšem ani německojazyčné prostředí nejeví
o Přemysla Otakara II. větší zájem, posledním výraznějším počinem je monografie
Jörga K. Hoensche z roku 1989. Symptomatické je, že Přemysl Otakar II. se dosud
nedočkal podobné biografie z pera českých
autorů – kniha Jiřího Kuthana z roku 1993
je orientována spíše uměleckohistoricky
v duchu starších autorových počinů a svým
titulem tedy slibuje poněkud více, než plní.
Poněkud stojaté vody otakarovského bádání tak zčeřila vlastně až roku 2000 monografie Libora Jana o správě středověké
Moravy 13. věku.
Tento stav je pak výchozím bodem
předkládané kolektivní monografie. Dekla-

181

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

rovaným cílem autorského kolektivu nebylo
v celistvosti zaplnit bílá místa v Přemyslově životě a díle, ale především poukázat
na možné směry dalšího bádání. V tomto
duchu titul zahrnuje řadu případových studií, které usilují o postižení různých aspektů
Otakarovy doby. Knihu otevírá pojednání
Vratislava Vaníčka, který zde nastiňuje širší
kontext doby Přemysla Otakara II. ve vazbě
na středoevropskou politiku druhé třetiny
13. století. Vaníček shrnuje starší nacionální pohledy na éru tohoto českého krále
a v duchu dnešní doby pléduje za evropanský náhled na Přemyslův dějinný význam.
Autor správně upozorňuje na klíčovou roli
Otakarovy vlády v Rakousku pro celistvější
zhodnocení otakarovské epochy. Prostupujícím tématem se Vaníčkovi stává modernizace českých zemích, jež za vlády Přemysla
Otakara II. dospěla svého vrcholu. Dle V.
Vaníčka byl Přemyslův vzestup synchronní
s dlouhodobým proudem inovací a modernizačních trendů ve středovýchodní Evropě
(autor se tak neztotožňuje s hodnocením
Přemysla Otakara II. jako panovníka, který
nepochopil trendy své doby a zkostnatěle lpěl na zastaralé koncepci panovnické
moci).
Následující příspěvek Martina Wihody přehledně rekapituluje Přemyslova
markrabská léta (1247–1251) coby klíčovou životní kapitolu, v níž dědic Václava I.
nabíral první vladařské zkušenosti, a to
v kontextu geneze moravského markrabství s průhledem do předchozího knížecího
věku. Odrazovým můstkem textu Roberta
Antonína se stala premisa starší literatury,
hodnotící zahraniční politiku Přemysla Otakara II. (a tím i samotného panovníka) jako
úspěšnou už pro samotnou územní expanzi.
R. Antonín tomuto názoru oponuje s tím,
že je spíše zapotřebí zajímat se o prosazení a aplikaci panovnické moci, ne se jen
soustředit na prosté územní zisky. Antonín
upozorňuje na klíčovou roli rakouské ministeriality, jež se v rozhodujícím okamžiku přiklonila k přemyslovské kandidatuře
(nejen Přemyslově, ale i jeho staršího bratra
Vladislava), což ovšem zpětně zavazovalo
Přemysla Otakara k vděčnosti. Antonín
na řadě případů ukazuje, jaké úsilí musel
Přemysl vynaložit, aby si zavázal vlivné
osobnosti rakouského politického života
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a interpretuje to jako předzvěst budoucího
králova pádu z důvodu ztenčení zeměpanských příjmů. Ač tuto politiku R. Antonín
nahlíží jako nutnou a opodstatněnou (např.
v kontextu střetu s Bélou IV.), problém podle něho nastal v okamžiku, kdy se Přemysl
pokusil vzít své kroky zpět, což vedlo k osudovému sblížení rakouské a štýrské šlechty s Rudolfem Habsburským. R. Antonín
rozsáhle pojednává o přemyslovské správě
rakouských zemí a v tomto ohledu se přes
respekt k Přemyslovu dílu kloní k myšlence
o neudržitelnosti babenberského dědictví
pro Přemyslovce.
V dalším příspěvku usiluje Stanislav
Bárta o představení olomouckého biskupa
Bruna ze Schaumburka coby stěžejního
stoupence politiky Přemysla Otakara a vyzbrojen dobrou znalostí literatury i dobových pramenů tak stručně sumarizuje
stávající znalosti o této nepřehlédnutelné
osobnosti 13. věku. S tím úzce souvisí
pojednání Libora Jana, kladoucí si za cíl
představit Přemysla Otakara II. jako rytíře
a válečníka. Vedle logicky neopomenutelné
kauzy bitvy na Moravském poli, které věnuje obsáhlou pozornost, L. Jan správně
upozorňuje na nedostatečný zájem české
historiografie o tento středověký fenomén,
odbývající téma zjednodušeně řečeno odkazem na čítankový přívlastek „král železný
a zlatý“, čímž prakticky upozorňuje na bídu
domácího vojenskohistorického bádání, jež
v oblasti medievistiky s výjimkou husitologie prakticky neexistuje.
Jako jedno z nejvíce reflektovaných
témat otakarovského bádání lze bezpochyby označit otázku vztahu Přemysla Otakara II. ke šlechtě. Není proto divu, že je
tato problematika reflektována i v aktuální
práci, a to dosti početně. Na téma vztahu
rakouské a štýrské zemské obce narazili
ve svých příspěvcích ve větší či menší míře
již R. Antonín a V. Vaníček. Po příkladech
z dědičných přemyslovských zemích pak
sahají i další autoři. Na svůj výše zmíněný příspěvek, resp. na osudovou bitvu
na Moravském poli, navázal Libor Jan
rozpravou, v níž minuciózním rozborem
pramenů přesvědčivě vyvrátil tradovaný
mýtus o zradě Miloty z Dědic. Miroslav
Plaček obrátil svou pozornost k výrazné
osobnosti Bočka ze Zbraslavi a jeho bratrů

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

Smila ze Střílek a Kuny z Kunštátu coby
zakladatelské generace panského rozrodu
erbu vrchních pruhů. Témuž rodu se pak
věnuje i Jiří Kacetl, který uvažuje o tom,
zda lze Moravský Krumlov spojit se zakladatelským dílem Přemysla Otakara II., aby
následně přesvědčivě vykreslil jeho cestu
do rukou Bočkova syna Gerharda z Obřan a jeho dědice Smila z Obřan. Tématu
urozenců ve službách Přemysla Otakara II.
a ním spojeného kolonizačního procesu se
na příkladu regionu jihovýchodní Moravy
dotýká i Peter Futák.
Závěr publikace pak obstarává obsáhlá přehledová studie Zdeňka Měřínského,
usilující o postižení éry Přemysla Otakara II. na základě pramenných svědectví,
jež nabízí archeologie. Autor tak čtenáři
nabízí syntézu znalostí o hospodářském
i sociálním vývoji na Moravě a ve Slezsku
v dané době, když se po úvodním shrnutí
politického kontextu Přemyslovy doby obsáhle věnuje formování městské sítě, vzniku
nových hradů i klášterů. Poslední odbornou
rozpravou je pak pojednání Jiřího Ramby
o bojových zraněních na lebkách českých
králů z pohledu antropologie. Tento příspěvek se také poněkud vymyká jednotící linii
anotované publikace, jelikož ač autor věnuje svou pozornost i Přemyslu Otakarovi II.,
zabývá se především osobnostmi Karla IV.
a Jiřího z Poděbrad. Epilog publikace pak
představuje text slavnostního proslovu při
zahájení sympozia, kde výše zmíněné příspěvky zazněly, závěrečná zpráva o projektu
Pocta králi a nechybí ani obsáhlý soupis
použitých pramenů a literatury.
Vzato souhrnně, zájemci o domácí
středověké dějiny se do rukou dostává
poutavá publikace, která vrchovatou měrou
naplňuje, co si předsevzala – rekapitulovat
stávající poznání o době vlády Přemysla
Otakara II. a zároveň poukázat na možné
směry dalšího výzkumu. Sympatickým rysem je především snaha zvažovat téma v širších, nejen českých, souvislostech, stejně
tak jako zjevný záměr neustrnout na pozici tradovaných závěrů, zakonzervovaných
ve starší literatuře. Sluší se zmínit také sličnou úpravu knihy a především její obrazový doprovod, který výmluvně ilustruje tzv.
druhý život Přemysla Otakara, tak jak si jej
představovali v různých dobách různí uměl-
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ci. Z hlediska odborného uživatele se jeví
jako poněkud nešťastný poznámkový aparát, umístěný po okrajích stran, a to z toho
důvodu, že u řady příspěvků je tak čtenář
nucen hledat zdroj pro něj zajímavého tvrzení často o mnoho stran dál – příkladem
může být informačně nabitý text Z. Měřínského. Jedná se však spíše o marginální výtku, která patrně nebude většině čtenářů
vadit a která nikterak neubírá předloženým
příspěvkům na kvalitě. Publikaci Pocta králi
je tak možné bezpochyby označit za celkově
kvalitní počin a doporučit jej zájmu čtenářské veřejnosti.
Josef Šrámek
Wojciech F a ł k o w s k i – Bernd
S c h n e i d m ü l l e r – Stefan
W e i n f u r t e r (eds.): Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen
und Deutschland im hohen und späten
Mittelater
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2010 (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen
und Studien 24. Herausgegeben von Eduard
Mühle), 276 s., ISSN 0947-4226; ISBN 9783-447-06389-0
Přestože se Střední Evropa „rozpomněla“ na své vznešenější tradice a historické vazby již před více než dvěma dekádami,
společenské vědy (včetně historie) jako by
zůstávaly uvězněny ve vlastních předsudcích a stereotypech. Na východní straně někdejší železné opony se proto stále objevují
úvahy, jimž vládne duch svébytné národní
minulosti, zatímco na opačném břehu se
usadil sice zdvořilý, apodiktickými soudy
však protkaný nezájem. Truchlivá bilance
ale přiměla německé a polské medievisty
k zamyšlení a posléze, zkraje léta 2005,
i ke svolání konference do Vratislavi (Mittelalter – eines oder mehrere?). O tři roky později se jednání přesunulo do Špýru, kde se
účastníci pokusili o komparaci různých forem „politické vůle“ a jejich vlivu na vnitřní
uspořádání Polska a římsko-německé říše
vrcholného a pozdního středověku.
Pronesené příspěvky redakčně upravil německý historický ústav ve Varšavě
a drobnou glosu si zaslouží i to, že se
v záhlaví publikace objevilo dvojnásobné
úvodní slovo. Jako první se pera chopil
Wojciech Fałkowski, aby se v krátké vzpo-
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mínce vrátil k pádu komunismu v Polsku
a k setkání německého spolkového kancléře Helmuta Kohla a polského premiéra
Tadeusze Mazowieckého (Rituale und
politische Entscheidungsfindung. Einleitende
Bemerkungen, s. 3–5). Přátelskému rozhovoru tehdy předcházel polibek míru, čili
obvyklý a středověké společnosti známý
akt (osculum pacis), jímž dva rovnoprávní,
vzájemnými sliby a službou vázaní „senioři“ uzavírali jménem „svého lidu“ mírovou
dohodu (pactum amititiae) a nejinak tomu
bylo na podzim 1989. Za obvyklý horizont
středověkých dějin směřoval rovněž příspěvek Klause Ziemera, v němž zaznělo, že
polská minulost není vymezena historickým
prostorem, nýbrž zejména sdílenými hodnotami (Polens Selbstverständnis aus seiner
Geschichte, s. 7–28).
Obsah sborníku rytmizovalo pět základních tematických celků, jejichž svorníkem byla nejprve královská vláda, dále
mocenský status knížat, svět učenců a univerzit, města pozdního středověku a konečně proměna postavení církve a církevních
struktur. Úvodní blok si vystačil s dvojicí
příspěvků, a protože Gerd Althoff sledoval
vztah krále a říšských knížat kolem přelomu
tisíciletí (Kommunikation des Königs mit den
Fürsten, s. 31–45) a Martin Kintzinger se
soustředil na korunovaci a následné přísahy
v pozdně středověké říši a Francii (Coronam
sustentare. Krönung und Konsens in Frank
reich und im deutschen Reich im Spätmittelalter, s. 47–63), zůstal ohlašovaný říšsko-polský rozměr špýrského zasedání v poloze
dobře míněné proklamace. Tu naplnila až
navazující sekce, do níž přispěli Antoni Barciak, který se věnoval společenské a mocenské roli veřejných sněmů v Polsku 13.
století (Tage und Debatten im Beisein des
Herzogs in Polen. Zur Funktionsweise von
Tagen (wiece) des 13. Jahrhunderts, s. 67–
77), Zbigniew Dalewski, jenž se zaměřil
na proměny polského intronizačního rituálu
před koncem 12. století (Ritual im Wandel.
Herzogserhebungen der polnischen Herrscher
um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert,
s. 79–99), Tomasz Jurek, který zručně popsal komunikaci mezi zeměpánem a jeho
věrnými v průběhu 13. století (Ritual und
Technik der sozialen Kommunikation zwischen
Landesherrn und Gesellschaft in Polen im 13.
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Jahrhundert, s. 101–126) a Gerald Schwedler, jenž shrnul význam dvorských rad, sjezdů a kurfiřtských kolegií do vydání Zlaté
buly Karla IV. v roce 1356 (Inszenierung des
Reiches: concilia, Versammlungen der Fürsten
und Kurvereine im späteren Mittelalter bis zur
Goldenen Bulle, s. 127–145). Další, obsahově
bohužel opět poněkud disparátní soubor se
snažil proniknout za katedry pozdně středověkých univerzit (Robert Gramsch, Vor
und hinter der Kulissen: Mechanismen und
Rituale der Macht an der spätmittelalterlichen
Universität, s. 149–162; Krzysztof Ożóg, Die
Krakauer Universität und ihre Teilnahme am
öffentlichen Leben des jagiellonischen Königreiches, s. 163–181), mírné rozpaky provází rovněž přespříliš krátký výlet do pozdně
středověkých městských obcí v Polsku a říši
(Henryk Samsonowicz, Wer herrschte über
die Stadt im Spätmittelalter?, s. 185–193; Peter Schuster, Rituale und Willensbildung bei
kommunalen Versammlungen, s. 195–208)
a povýtce vlastním životem žijí i tři studie
k postavení církve a církevních institucí
(Andrzej Radzimiński, Königliche Herrschaft
und kirchliche Gemeinschaften im spätmittelalterlichen Polen, s. 211–224; Jörg Sonntag,
Zwischen Transzendenz und Immanenz.
Rituale der Entscheidungsfindung in mittelalterlichen Klöstern und Orden, s. 225–242;
Thomas Wünsch, Ritual und Politik. Partikularsynoden als Instrumente der politischen
Willensbildung in der polnisch-litauischen
Adelsrepublik, s. 243–258).
Nutno přiznat, že výsledné dojmy nemají daleko k jistému zklamání, nicméně nebylo by spravedlivé vinit jednotlivé autory,
neboť ti zasáhli do špýrské rozpravy způsobem více než důstojným. Německo-polský
sborník však doplatil na složitě vymezené
pracovní pole (Ritualisierung politischer
Willensbildung). Proto se i závěrečné slovo
Stefana Weinfurtera vyčerpává v ne příliš
objevných poučkách, že obě země (Polsko
a Německo) mohou být srovnávány, že se
13. století neslo ve znamení jakéhosi rituálního „ozřejmování“ veřejného pořádku,
že následující dekády kladly důraz spíše
na „ceremonializaci“ politické vůle a že polská šlechta zaujala mnohem vlivnější pozice
v mocenském dění než knížata a urození
na říšské půdě (s. 261–272). Netřeba si ale
zoufat nebo dokonce ohrnovat nos. Vyjma
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pozoruhodných příspěvků Gerda Althoffa,
Zbigniewa Dalewského, Tomasze Jurka
nebo třeba Geralda Schwedlera se lze těšit
z vážně míněné snahy o návrat k přirozenému, v rámci „staré“ Střední Evropy vedenému dialogu národů, společenství a kultur.
A to přece není málo.
Martin Wihoda
Krzystof K o w a l e w s k i : Rycerze,
włodycy, panoze. Ludzie systemu lennego
w średniowiecznych Czechach
Warszawa, Wydawnictwo Neriton a Instytut
Historii PAN 2009, 230 s., ISBN 978-837543-088-2
Závažná problematika lenních vztahů
ve středověkých Čechách se stala tématem
disertační práce mladšího polského medievisty K. Kowalewského. Práce se skládá ze
tří částí: první, vstupní oddíl představuje
problematiku a seznamuje s přehledem
bádání, druhá se zabývá vznikem lenního
zřízení za posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků v panovnické doméně
a konečně třetí pojednává o lenním systému
ve stejném rámci na přelomu 15. a 16. století, tedy v době jeho faktického úpadku.
V samotném úvodu se autor spolehl na převládající výklad o alodizaci beneficií, jichž
se měla týkat hlavní pasáž statut Konráda
Oty (s. 5, 27). Pak by to ale znamenalo,
že k alodizaci beneficií (a tudíž k faktickému rozpadu tzv. beneficiárního systému)
došlo již před rokem 1189, kdy se počítá
s vyhlášením statut v Sadské. Po beneficiárním zřízení podle něj nastoupilo zemské
právo a jako tendence se projevila alodizace
zemských majetků. Kde se ale toto zemské
právo vzalo? Na to kniha odpověď nepřináší, odmítá však lenní rysy u beneficií, která
měla zaniknout, a vedle nich se v běhu 13.
století měl někde, jako čistý import, prosadit
lenní systém. Beneficia prý nebyla popisována v českých pramenech lenní terminologií.
Předně: beneficia nezanikla, trvala i nadále
během celého 13. století (jak dvorská, tak
purkrabská) a vztah jejich držitelů vůči
panovníkovi, stejně jako české šlechty én
block, lze označit jako lenní či spíše jako
quasilenní. Nebylo by tak proto dobré uvažovat o specifické lenní formě knížecích
Čech (beneficiární), ke které se ve 13. století přiřazují importované systémy zvenčí,
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které se ale spíše týkají lén a leníků menšího
rozsahu a nižšího typu (služební manové
atd.)? A to jak v rámci panovnické domény, tak na panstvích významných šlechticů
a církevních ústavů. Podobně se nelze shodnout s některými dalšími tvrzeními, např. že
kastelánie přešly do dědičné držby šlechty
(nehledě na nevhodnost termínu kastelánie
pro české podmínky) a v nových distriktech
(krajích) nebylo místo pro centralizovaný
aparát vykonavatelů panovnické moci (s.
27–29). Nejnovější výzkumy ukazují, že
tomu tak nebylo, a i když jurisdikce pomalu přecházela na vrchnosti, krajští rychtáři,
ale i další beneficiáři své úkoly po celé 13.
století plnili. Výklad o vývoji soudnictví,
včetně názoru o založení královského, poté
zemského soudu Přemyslem Otakarem II.
kolem roku 1260 či jeho zřízení úřadu popravců, patří do antikvární výzbroje. Totéž
se týká výkladu o dominium generale a speciale a o zřízení dvorského soudu králem
Přemyslem O. II. (dle J. Kejře). Vzhledem
k datu vydání publikace zde měla být využita nejnovější literatura, chybějí ale i starší příspěvky, např. Fišerovy o manském
zřízení na třebíčském klášterství, Janišův
o olomouckých lenících za biskupa Dětřicha a některé další. Významnou roli pro
budování lenních systémů v rámci panovnické domény přisuzuje autor králi Přemyslu Otakaru II. Sleduje pak především
many v oblasti Kladska, dále na Loketsku,
Trutnovsku a Tachovsku, připomíná také
many vázané na hrady Bezděz, Křivoklát,
Most a Kostelec na Černými lesy. Sledování terminologie používané pro královské
leníky a many ve struktuře české šlechty je
nepochybně užitečné a v tomto ohledu jsou
autorovy postřehy přínosné. U vrátných
a strážců Pražského hradu mohlo být snad
připomenuto, že původně byli touto službou zatíženi sedláci některých vsí v rámci
starých zeměpanských povinností (vigiles
castri Pragensis), nikoli manové, pro srovnání mohlo být zmíněno léno zvané burghuta v testamentu Voka z Rožmberka z roku
1262 či povinnost svobodníka z roku 1438
sloužit podle potřeby s palicí na hradě
Hukvaldy (tak Jiří Jurok: Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce. Nový Jičín
1998, s. 210). Za platný závěr je možné
označit poznatek, že v pozdněstředově-
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kých Čechách leníci nikdy nevystupovali
jako zvláštní stav, ale vždy jen jako zvláštní
právní kategorie. Termín „komorníci“ však
autor mylně vztahuje na držitele peněžních
lén, podle jím uvedené citace šlo o to, že
komorníci měli takovým manům vydávat
finance z královské komory (s. 62–63).
V poslední části K. Kowalewski sleduje úpadek lenního zřízení na statcích panovníkovy domény. Jeho projevem byly např.
střety leníků s hejtmany hradů či panství,
spory o sukcesi v držbě manství atd. Autor
zde přichází s četnými ilustrativními příklady. Pileum regium flaveum pelle subductum
nicméně nebylo kožešinou podšitou mitrou,
která by symbolizovala panovníkovu moc či
vládu, ale skutečně kloboukem označujícím
suveréna. Tak kupř. v roce 1294 investoval
na léno Drážďany pomocí klobouku českého krále Václava II. míšeňský biskup Bernard. A příkladů by se jistě nalezlo více…
Práce vykazuje zřetelně narativní přístup s četnými příklady, méně již pokusů
o systemizaci látky (např. urození versus
neurození držitelé manství, různé druhy
vojenské služby, hlubší sonda ohledně
termínu náprava atd.). Obsah se poněkud
míjí s názvem, neboť nejde o problematiku
celých Čech, nýbrž jen panovnické domény, což mělo být deklarováno. Práce přesto
pootevírá dvířka méně poznané komůrky
a ukazuje další možné směry bádání.
Libor Jan
Studie o rukopisech 39, 2009
Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie
věd ČR, v. v. i., Komise pro soupis a studium
rukopisů 2010, 400 s., ISSN 0585-5961,
ISBN 978-80-86495-65-1
Nejnovější kodikologická ročenka
Studie o rukopisech, připravená do tisku
Martou Hradilovou, je věnována životnímu
jubileu dlouholeté členky Komise pro soupis a studium rukopisů PhDr. Anežky Vidmanové, CSc., jubileu bohužel nedožitému,
a tak se příspěvky našich předních kodikologů zde soustředěné nechtěně proměnily
v poctu zesnulé. A je třeba říci už úvodem,
že se zde sešly opravdu velmi hodnotné
příspěvky, a to i mnoha mladých autorů,
což je zároveň svědectvím, že kodikologie
jako jakási elitní pomocně vědní disciplína,
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založená na klasické vzdělanosti, má svou
budoucnost i v soudobé přetechnizované
společnosti.
Pro anotaci by se nabízelo pojednat
příspěvky podle jejich obsahové příbuznosti, tematická škála článků a materiálů je
ovšem tak široká, že se přidržím členění
sborníku. Po úvodních slovech Jiřího Kejře
a Pavla Spunara, hodnotících význam celoživotního díla A. Vidmanové, následuje
příspěvek Zdeňky Hledíkové Tabulae, tabulae ecclesie. V něm se autorka zabývá jak
sématikou samotného pojmu „tabule“, tak
potom hlavně možnými významy spojení
„kostelní tabule“, a to v širším středoevropském prostoru. Dokládá, že od pozdního středověku se lze setkat s užitím
tohoto sousloví ve třech základních rovinách – „vývěska“ (na pergamenu či papíru,
upevněném původně skutečně na dřevěné
desce) v sakristii nebo chóru kostela, obsahující normativní nebo doktrinální texty pro
kleriky; dále seznam osob, které mají být
připomínány průběžně při liturgii, umístěný
„na vývěsce“ vedle hlavního oltáře; a konečně schrána na příspěvky a almužny. Název
článku Viktora Kubíka Poznámky k původu
stylu, dataci a lokalizaci vzniku Pařížského
fragmentu latinského překladu Kroniky tak
řečeného Dalimila (NK XII E 17) je natolik
výmluvný, že jej lze komentovat jen stručně.
Na základě důkladného rozboru výzdoby
tohoto fragmentu, zakoupeného v roce
2005 Národní knihovnou v Praze, a to
výzdoby figurální i ornamentální, dospívá
V. Kubík k určení celkem čtyř iluminátorů, jejichž původ, podobně jako v případě
vlastního písaře textu, poukazuje stylově
na Itálii (nejspíše na Bolognu). Závažné je
zjištění, že výzdoba rukopisu kvalitou dochovaných iluminací (datovatelných do let
1320–1330) nemíří do českého prostředí.
Autor si tedy klade otázku, kdo mohl být
nejpravděpodobnějším objednavatelem
rukopisu. Helena Krmíčková do příspěvku Articulus pro communione sub utraque
specie Jakoubka ze Stříbra zařazuje rovněž
kritickou edici tohoto Articulu a doprovází ji zasvěceným komentářem, vyplývajícím
z důkladného kodikologického a věcného
rozboru textu. Naznačuje, že rozsahem
malý traktát vykazuje nápadnou myšlenkovou i formulační příbuznost s nejstaršími
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utrakvistickými díly Jakoubkovými. Důkladný průzkum dovoluje autorce zařadit
jej dokonce na samý jejich počátek, přičemž
si H. Krmíčková klade rovněž otázku, jaké
vlivy v této rané fázi mohly na Jakoubka
(rozmýšlení o genezi kalicha) působit.
Rozboru dvou obsahem nevelkých analistických latinských textů české provenience
z přelomu 14. a 15. století, nalezených autorkou v jednom z rukopisů rakouské Národní knihovny, se zabývá Marie Bláhová
v článku Annales historiam regni Bohemiae et
orbis Pragensia ab anno 1278 usque ad 1399
illustrantes. Ke studii je rovněž připojena
edice předmětných textů a přehledné tabelární vyhodnocení, jaké zprávy nově nalezené anály přinášejí ve srovnání s dalšími
dobovými analistickými texty, stávající historiografií již využitými. A ačkoli M. Bláhová
zjišťuje, že nově nalezené anály zachycují
události už známé z jiných pramenů, jejich
hodnota – dle oprávněného autorčina mínění – jistě spočívá v tom, že jako svébytná redakce analistických poznamenání ze
sklonku 14. století (pro léta 1278–1399)
přispívají k objasnění geneze a vývoje české
pozdně středověké analistiky. I název studie Lenky Jirouškové je velmi výmluvný
– Středověké učení o lásce v humanistickém
hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De
amore a rukopis pražské Národní knihovny
XIV E 29. Autorka vychází z důkladného
textového rozboru Capellanova traktátu
z přelomu 12. a 13. století zaznamenaného
do uvedeného rukopisu pražské Národní
knihovny, pocházejícího ze 70. let 15. století, a zjišťuje zásadní strukturálně-textovou transformaci traktátu v pozdním středověku. V té souvislosti si klade i otázku,
v jakém prostředí tato modifikace mohla
vzniknout. Na rozdíl od stávajících badatelů
vyslovuje hypotézu o bohemikální provenienci rukopisu, který považuje za přesvědčivý doklad recepce humanismu v Čechách
(s možnou vazbou na městské prostředí).
Studii doprovází tabelární přehled rukopisů
obsahujících zmíněný traktát, dále srovnávací tabulka textové struktury traktátu a aktualizovaný popis složení a obsahu rukopisu
NK XIV E 29. Dušan Coufal představuje
Dva neznámé rukopisy Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten. Zatímco první z těchto rukopisů, jehož vznik je
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datovatelný do počátku 90. let 15. století,
přináší latinský překlad pěti dopisů napsaných českými bratry Rokycanovi v roce
1489 (za nimi jsou navíc ještě zařazeny
latinské překlady výtahů z Chelčického
Sítě víry), druhý obsahuje kopii záznamu
o výslechu čtyř prominentních osob z řad
bratří v Kladsku roku 1480. Autor se zabývá
obsahovým, kodikologickým i paleografickým rozborem předmětných textů a hledá
osobu jejich možného překladatele i písaře.
Přílohou článku je popis zkoumaných rukopisů ze seitenstettenské klášterní knihovny.
Zcela mimořádný rukopis (jakousi kombinaci literárního rukopisu a úřední knihy)
představují ve společné studii „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně
Angelica v Římě Stanislav Petr a Irena Zachová. Ačkoli „urbář“ byl původně vyhotoven ve třech exemplářích, jen dva z nich
byly určeny do domácího prostředí (dosud
jsou zachovány v SOA Plzeň a NA Praha);
třetí exemplář, zaslaný do Říma do augusti
niánského archivu u sv. Augustina, objevil
teprve nedávno při svém výzkumu knihovny Angelica v Římě právě S. Petr, který
také nalezl v NA v Praze fragmentární tisk
pivoňského urbáře z roku 1753. S. Petr,
který prostudoval fondy knihovny Angelica
v Římě, upozorňuje i na jiná zde se nacházející bohemika, největší pozornost ovšem
věnuje rukopisu, který má pro naše dějiny
zásadní vypovídací hodnotu, totiž rukopisu
sign. 1796, jenž obsahuje vylíčení historie
pivoňského kláštera od jeho domnělého
založení knížetem Břetislavem I. (po jeho
vítězství nad králem Jindřichem III.) až
do 30. let 18. století, dále německý popis
hranic klášterního panství a německý soupis pozemků (ve skutečnosti spíše katastr
nežli urbář). Autoři se tedy věnují rozboru
„urbáře“ v širokých věcných a kodikologických souvislostech a připojují rovněž
komentovaný český překlad tří původně
latinských básní, vztahujících se k vylíčení
rané historie kláštera.
Další oddíl anotovaného sborníku
přináší dva zajímavé materiály, totiž příspěvek renomované znalkyně středověké
astronomie Aleny Hadravové Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí
(Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha,
NK XXVI A 3) a pojednání Dominika Dub-
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ského Processus iudiciarius secundum stilum
Pragensem Mikuláše Puchníka (s podtitulem
Rozbor dochovaných rukopisů), v němž autor
značně rozšiřuje stávající povědomí o dochování textu „procesu“, a to v rukopisech
předních evropských knihoven. Zabývá se
důkladně filiací tohoto kanonickoprávního
textu z přelomu 14. a 15. století a naznačuje, že připravuje jeho edici (zatím ovšem
zájemcům nesděluje, který ze zjištěných
textů vybere pro edici jako základní).
I někteří autoři oddílu Drobné články
se zaměřují na stav dochování konkrétních
středověkých děl. Tak Jindřich Marek
v článku Díla Johna Wyclifa v rukopisech
vratislavské univerzitní knihovny podává informace o dalších čtyřech Wyclifových spisech (a navíc ještě upozorňuje na další dva
rukopisy, jejichž některé texty se k Wyclifovi vztahují), které vratislavská knihovna
dosud bez badatelského využití „ukrývala“.
Marta Hradilová v příspěvku K rukopisnému
dochování Bonaventurova Breviloquia zjišťuje oproti stávajícímu soupisu v edici Opera
omnia z přelomu 19. a 20. století (z níž bohužel jako z hlavního základu čerpali i současní překladatelé předmětného díla C. V.
Pospíšil a P. Černuška) v našich knihovnách
dalších sedm rukopisů s tímto oblíbeným
kazatelským dílem Bonaventury z Bagnoregia. Na základě nálezu dosud neznámé
rukopisné části v jednom z tisků z knihovny humanistického básníka Pavla z Jizbice
rekonstruuje autorka Marta Vaculínová
v příspěvku Alba amicorum Pavla z Jizbice
štambuch neboli literární památník tohoto
významného vzdělance přelomu 16. a 17.
století a Marie Tošnerová hodnotí Kroniku
města Kadaně v kontextu předbělohorského
dějepisectví. Zaměřuje se jak na její obsahovou skladbu, tak na jejího autora (evidentně
příslušníka městské elity konce 16. století)
a na předlohy, kterých mohl využít při popisu dějů, jichž nebyl současníkem. Právě
soustředění se i na dávnou minulost města
činí dle autorčina názoru tuto kroniku mezi
podobnými díly z jiných našich soudobých
měst výjimečnou. I příspěvek dalšího autora, Josefa Hejnice, se vztahuje k městskému prostředí, ovšem spíše nepřímo, neboť
v článku K plzeňské knižní kultuře naznačuje
bohatství plzeňské kostelní a arciděkanské
knihovny, zachycené v inventáři z poloviny
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18. století, na jehož základě by bylo možné
dobře rekonstruovat ztráty, které knihovny utrpěly především po roce 1618 a pak
po roce 1742. Článek Hany Pátkové Jak hřešit psaním přináší zajímavé postřehy na základě rozboru nově vydané edice register
suplik speciálního papežského úřadu, totiž
apoštolské „poenitentiariae Germanium“.
V edici mezi suplikami figurují i jména
žadatelů z českého území. Případy, kdy se
dostali do nesouladu s církevním právem,
jsou velmi různorodé (včetně takových, kdy
„literati“ mohli být na základě dokumentů,
které sepsali, činěni nepřímo odpovědnými
i za smrt určitých jedinců). Příspěvkem sui
generis je i článek Pavla Brodského K významu drolerií ve středověkých rukopisech, který se nezabývá texty, ale výzdobou rukopisů
a přináší zcela nové postřehy k možnému
daleko hlubšímu symbolickému významu
drolerií, než se dosud předpokládalo (tato
hravá až groteskní výzdoba se totiž kupodivu nejčastěji objevuje jako doprovod náboženských textů, kam věcně nepatří). Týž
autor pak ještě v samostatném příspěvku
upozorňuje na Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně (speciální pozornost si
jistě zaslouží především Sborník spisů Jana
Husa s jedním jeho vyobrazením, které však
bohužel nemá vyšší uměleckou kvalitu).
Předkládaný 39. svazek Studií o rukopisech doprovází jako obvykle ještě oddíl
recenzí, anotací a zpráv. Z naznačené obsahové struktury je jistě dobře patrné, že jde
o soubor faktograficky bohatých a vesměs
doslova objevných statí, přičemž především v případě prvního oddílu, tedy vlastních „článků“, je zřejmé, že jejich autoři se
zdaleka nespokojují jen s popisem nových
skutečností, ale že je dokáží interpretovat
v širokých věcných i prostorových souvislostech. Studie o rukopisech 39 jsou tedy
nepochybně důkazem životnosti kodikologie v našem prostředí a zároveň důstojným
připomenutím díla Anežky Vidmanové.
Ludmila Sulitková
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Karin C z a j a – Gabriela S i g n o r i (eds.): Häuser – Namen – Identitäten. Beiträge zur spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Stadtgeschichte
Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft 2009, 174
s. ISBN 978-3-86764-165-4
Sborník připravený G. Signori a její
asistentkou K. Czaja sleduje vytváření
identit v předmoderních městech ve vazbě
na osobní jména a obytné objekty. Postavení tématu si zasluhuje pozornost, řešení
je však spojeno s řadou metodických problémů, na něž v úvodní stati upozorňuje
klasik výzkumu městské mobility Hans Jörg
Gilomen. Svůj skeptický postoj vyjadřuje
ve třech argumentech, které opírá o výzkumy z měst v prostoru dnešního Švýcarska:
jedná se o demografické aspekty, tj. výraznou obměnu městského obyvatelstva přistěhovalectvím, mobilitu uvnitř městských
hradeb, kdy podle něj jen malá skupina
obyvatel žila delší dobu v jednom konkrétním domě, a nakonec o majetkové poměry, neboť většina domů byla obydlena více
rodinami. Na zpochybňující otázky, které
Gilomen položil v závěru, bohužel žádný
z příspěvků neodpovídá. Editorky rozdělily
studie do tří hlavních oddílů. První (Dům
a identita) zahajuje drobnější historiografická stať Kathrin Stutz k pojímání domovních
znamení (Hausmarke). Wolfgang Schmid
rozebral funkci měšťanských znaků v rozsáhlé kolínské kronice Hermanna Weinsberga a Christof Rolker se pokusil obohatit studium měšťanských jmen o hledisko
sociálního kapitálu, který je s určitými typy
pojmenování spojen a v pozdněstředověké
Kostnici sloužil k začleňování do komunity, nebo naopak k vymezování se vůči ní.
Druhý oddíl nese název Dům jako nositel
paměti. Gabriela Signori se zabývala odkazy
domů, v nichž jejich majitelé žili, na zřízení útulků pro chudé, případně poutníky,
a udržováním memorie za fundátory. Olivier Richard na základě rozboru nevelké
skupiny řezenských testamentů formuloval
tezi, že i v měšťanském prostředí se prosadil
koncept primogenitury, vyjádřený předáním jména a domu nejstaršímu synovi. Zajímavé téma si vybrala Karin Czaja, jež vyšla
od měšťanských „kronik“ (Hausbücher) jako
nositelů rodové paměti a identity a zaměřila se na formy jejich uchovávání, podílu
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na vytváření rodové identity a na existenci
rodinných archivů v pozdněstředověkých
městech. Pokud studie prvých dvou oddílů víceméně držely tematicky pohromadě, o třetím – Dům a panství – se to již
říci nedá. Karsten Igel nápaditě rozebrala
napětí mezi stavebními předpisy hansovních měst, jimiž městská rada regulovala
zástavbu, a ambicemi jednotlivých měšťanů, kteří se reprezentovali prostřednictvím
výstavnosti svých domů. Helmut Maurer
se esejisticky věnoval jedné z významných
kostnických památek, „Vysokému domu“,
a Patrick Oelze v závěrečné studii přenesl pozornost na venkov obklopující město
a vytváření identity v raném novověku pomocí označení objektů. Celkový dojem ze
sborníku je mírně rozpačitý, již kvůli tomu,
že část autorů uhnula k osvědčeným dílčím
rozborům a užším pramenným souborům.
Jako výzva dalšímu bádání však nepochybně svou cenu má.
Tomáš Borovský
Jiří B r ň o v j á k a kol.: Nobilitace
ve světle písemných pramenů
Ostrava, Ostravská univerzita 2009 (Nobilitas
in historia moderna, tomus II), 234 s., ISBN
978-80-7368-744-1
V rámci ediční řady Nobilitas in historia moderna II, vydávané Ostravskou univerzitou v Ostravě, se zájemcům o dějiny
šlechty a pomocné vědy historické dostává
do rukou výstup ze semináře Nobilitace
ve světle písemných pramenů, pořádaného ve dnech 8.–9. května 2008 Ostravskou
univerzitou ve spolupráci se Zemským
archivem v Opavě. Byť jde o akci už poněkud staršího data, určitě stojí za to připomenout význam tohoto semináře a zde
přednesených příspěvků pro poznání vývoje
středověké a raně novověké šlechty a šlechtické heraldiky, jelikož jde o počin dosud
v naší historiografii v takovéto konciznosti
ojedinělý.
Zveřejněných čtrnáct příspěvků (včetně závěrečného shrnutí stavu dosavadního
výzkumu) našich předních badatelů v předmětné problematice svědčí o promyšlené
koncepci semináře. První blok výstupu
představuje pět příspěvků, vztahujících se
k nobilitačním listinám a formám jejich dochování. Studie Tomáše Krejčíka je preciz-
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ním diplomatickým rozborem novověkých
nobilitačních a erbovních listin v rámci
habsburské monarchie (včetně typologie
erbovních miniatur, procesu tvorby znaku a jeho blasonu). Autor naznačuje, že
od druhé poloviny 16. století se začínají
objevovat prvé koncepty erbovních listin
a že postupně se začíná utvářet i z dalších
komplementárních písemností tzv. nobilitační spis. Z hlediska diplomatiky je zajímavé, že praxe české, rakouské a říšské
kanceláře byla obdobná, a tak ani rok 1749,
kdy česká a rakouská dvorská kancelář byly
spojeny (a dochází tak z právního hlediska
ke změně, neboť od té doby je udělováno
„jednotné rakouské“ šlechtictví) ani rok
1806 (vznik rakouského císařství) nepředstavují ve vyhotovování nobilitačních listin
žádný výrazný mezník. Obecně je zaměřena i stať Karla Müllera, který informuje
o soupisu erbovních listin pro fyzické osoby ve státních archivech České republiky,
zahrnul ale i municipální archivy. Tak se
stává zřejmým, že nejvíce erbovních listin
je uloženo ve Státním oblastním archivu
v Plzni (celkem 59), naproti tomu v městském archivu v Ostravě nebyla zjištěna ani
jedna taková listina. A ačkoli ve státních
archivech jsou evidovány i listiny v soukromém držení, do překládané statistiky
nebylo bohužel možné zahrnout ty, které
nejsou badatelsky přístupné (např. privilegia z rodového archivu Lobkoviců v SOA
Litoměřice nebo privilegia mikulovských
proboštů tamější kolegiátní kapituly, uložená v MZA). Podobně přehlednou formu
má i text slovenského kolegy Milana Sišmiše, který referuje o dosavadních výsledcích
soupisu erbovních listin na Slovensku (zde
je na místě připomenout jím uspořádanou
konferenci v roce 2006, z níž vzešel sborník
Erbové listiny. Patents of Arms – viz má anotace v AČ 57, 2007/4, s. 308–311). Speciální
problematikou se v tomto bloku zabývá
ve své studii Jakub Mírka, který přináší objevná zjištění o možném falšování i tohoto
druhu listin na základě svého důkladného
studia erbovních privilegií rodu Gesci ze
Santa Croce a Mayerů z Benigshoffenu,
uložených v SOA v Plzni. Specializovaný
je i příspěvek Kláry Woitschové, zaměřený
na výskyt erbovních listin (většinou samozřejmě v ověřených opisech) v proslu-

190

lé sbírce Gottfrieda Daniela svobodného
pána Wunschwitze v Národním archivu
v Praze. Autorka si klade kromě jiného i dvě
provokativní otázky, na něž záhy díky své
hluboké znalosti předmětné materie nalézá
i odpověď – zda totiž probíhající nobilitační
řízení mělo vliv na obraz, který sbírka o daném rodu poskytuje, a zda se případně sám
Wunschwitz mohl na tomto řízení svými
znalostmi osobně podílet.
Druhý blok, sestávající ze čtyř příspěvků, je příznačně nazván Nobilitační
praxe a její písemnosti. Robert Novotný se
ve své stati zaobírá údobím, kdy šlechta
vznikala, a na základě studia relevantních
diplomatických i narativních pramenů (zejména Galla Anonyma a Kosmy) naznačuje, že v této jakési „přednobilitační“ epoše
(s prvními nobilitacemi se totiž v našem
prostředí setkáváme až kolem poloviny
14. století) mohl být rovnocenný později
vydávané písemnosti určitý formalizovaný
akt, který vešel v obecnou známost. Jan
Štěpán se obrací ke konci 16. a počátku
17. století a sleduje, jak za episkopátu Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna docházelo k nobilitacím biskupských
služebníků. Z důkladného rozboru všech
dostupných pramenů vyplývá, že na nobilitacích věrných služebníků byli biskupové
sami zainteresováni (pokud iniciovali např.
i nobilitaci svých věřitelů-měšťanů, ta obvykle skončila pouze na stupni do stavu nepřijatých erbovníků). Studie Jana Županiče,
bezpochyby našeho současného nejlepšího
znalce vývoje šlechty v 19. století, se věnuje
tzv. finančním aspektům nobilitací v habsburské monarchii od 40. let 19. století
do první světové války. Poukazuje na složitý systém tax podle jednotlivých stupňů
šlechtictví a na skutečnost, že zatímco taxy
za vlastní nobilitace se ve zkoumaném období nijak výrazně nenavýšily, jiná byla
situace u poplatků za zhotovení nobilitačních listin (a poplatky se pak ještě výrazně
lišily v Předlitavsku a Zalitavsku). Polský
účastník semináře, Slawomir Górzyński,
uznávaný znalec genealogie a heraldiky
polské šlechty, přináší hlavní postřehy ze
své nedávno vydané souborné monografie
o šlechtě v Haliči. Naznačuje, že nová šlechta v Haliči, utvářející se po prvním dělení
Polska, se řadila k elitě polské šlechty, úzce
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svázané s vídeňským dvorem (a časem se
tato skupina ještě rozšířila o ambiciózní
příslušníky nižší šlechty).
Třetí blok, nazvaný Nobilitace a přijetí
mezi zemské stavy, přináší celkem pět textů.
Je zahájen studií Jiřího Brňovjáka, týkající
se úředního procesu přijímání do zemské
stavovské obce v celém dlouhém období
od vydání Obnovených zřízení zemských
až do poloviny 19. století a rovněž písemnostem v této souvislosti vznikajícím.
V tomto brilantním přehledu autor zaměřuje
pozornost na podmínky, které musely být
pro nabytí šlechtictví (tedy přijetí do obou
zemských stavovských obcí) splněny v Čechách i na Moravě. Zabývá se tedy podrobněji udělováním inkolátu (v pobělohorském
období jde vlastně o panovnický souhlas),
přísahou dědické poddanosti a složením reversu k zemi (při splnění docházelo k tzv.
habilitaci v zemi a možnosti užívání desk
zemských). Ačkoli studie je prvním souborným shrnutím stávajícího stavu výzkumu této
problematiky, sám autor připomíná, že řadu
závěrů ještě není možné považovat za definitivní a že zvláště bude zapotřebí studovat
nobilitační praxi i pro slezská knížectví, která
se podle zatím spíše „pionýrských“ pokusů
o její mapování zřejmě značně odlišovala.
Následuje studie Jiřího Davida, který se zaměřil speciálně na moravský rytířský stav,
na podmínky pro přijetí do něj (včetně „legislativního“ ukotvení) a na rozbor knihy
přijímání do tohoto stavu z let 1628–1690
(uložena v MZA v Brně). Zjištění až třetinového podílu odložených či znovu projednávaných případů svědčí o tom, že předložení
požadovaných dokladů konkrétními adepty
nemuselo být vždy jednoduché. Opakování týchž jmen mezi přijímanými mohlo
být ale také způsobeno jejich povýšením
z novožitného do starožitného stavu. Marek
Starý, který se rovněž dlouhodoběji zabývá
šlechtickou problematikou raného novověku,
se tentokráte věnuje zhodnocení rukopisů
Vavřince Koutného ze Zárečné – jde tedy
jak o rukopis, věnovaný autorem kdysi
Karlu staršímu ze Žerotína a uchovávaný
dnes v Ústředním archivu Českobratrské
církve evangelické, tak o dosud badatelsky
nevyužitý rukopis téhož autora z Archivu
Národního muzea (skladebně a obsahově
ne zcela totožný). Oba rukopisy přinášejí
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seznamy osob, které po obnovení českých
zemských desk nabyly inkolátu nebo byly
přijaty za členy některé ze dvou šlechtických
korporací. Jak M. Starý dokládá, Koutného
seznamy mohou pro komplexní výzkum proměn složení stavovských korporací v 16. a 17.
představovat jen jisté vodítko, nemůže však
být opomenuto studium příslušných kvaternů desk zemských (dlužno dodat, že sám
autor se tento postulát snaží naplňovat – viz
jeho studii Rytíři přijatí do českého panského
stavu v době předbělohorské. SAP 60, 2010,
s. 240–278). Zbyněk Žouželka pak ve svém
textu pojednává o důvodech vzniku a obsahu
tzv. moravské šlechtické matriky (přesněji
šlechtické matriky moravských zemských
desk), která vznikla ve 20.–30. letech 19.
století z iniciativy stavů za účelem retrospektivní evidence změn v zemské stavovské
obci od 20. let 17. století (šlo tedy o udělené
nobilitace, inkoláty a další šlechtické výsady).
Příkladem byla centrální šlechtická matrika Rakouského císařství, sestavovaná v téže
době (ovšem podrobnější), přičemž je zajímavé, že podobný pokus pro vlastní Čechy
se tehdy nezdařil. V závěrečném pojednání
podává sestavovatel publikace Jiří Brňovják
přehled současného stavu bádání předmětné
problematiky v českých zemích (i se zohledněním studií v této publikaci) a připojuje
také základní charakteristiku výpovědní
hodnoty pramenů (z našich i centrálních
vídeňských archivů), které byly dosud v souvislosti s nobilitacemi v novověku zkoumány.
Tím současně naznačuje, kde jsou tzv. „bílá
místa“. Z úředních pramenů upozorňuje
J. Brňovják například na intimace a výkazy
o provedených nobilitacích, na sbírky normálií, na spisy týkající se neuskutečněných
žádostí o nobilitaci, z privátních pramenů pak
především na deníky jednotlivých šlechticů
(v těchto souvislostech snad nebude bez
významu upozornit na nedávno publikované
Informace o fondu Ministerstvo vnitra – Šlechtický archiv uloženém v Národním archivu
z pera Pavla Koblasy, in: Paginae historiae
18, 2010, s. 361–366).
Anotovaná publikace, která se vyznačuje rovněž pečlivou vnější úpravou, je dále
opatřena jak německými resumé všech statí,
tak také cenným souborným seznamem citované literatury a souhrnným výběrovým
rejstříkem, který umožňuje nejen hledat
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v publikovaných studiích příslušné osoby,
které se angažovaly při udělování erbů, inkolátů či šlechtických titulů, ale také orien
tovat se i věcně (věcná hesla vycházejí
z použité archivní, diplomatické a historické terminologie, svázané s problematikou
nobilitací v nejširším slova smyslu). Snad
už není ani zapotřebí zvlášť zdůrazňovat, že
publikaci nechybí seznam zkratek a seznam
autorů textů (s e-mailovými adresami).
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Překládaná kolektivní monografie tak
nejen naplňuje, ale do jisté míry i předčí
očekávání čtenáře – z jejího prostudování totiž vyplývá, že do dalšího podobného
shrnutí předmětné problematiky bude pro
zainteresované badatele plnit roli základní
příručky pro orientaci v pramenné základně k výzkumu udělování šlechtických titulů
v našich zemích.
Ludmila Sulitková

L I T E R A T U R A

Dějiny 19. a 20. století
Magdaléna P o k o r n á : Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy
Praha, Academia 2009, 332 s., ISBN 978-80-200-1780-2
Magdalena Pokorná se již delší dobu zabývá českou národní společností v době neoabsolutismu. Obvykle ji zajímá prožitek doby v malých
společenských celcích, tedy v individuálních, rodinných, přátelských
a profesních vztazích. České národní uvědomění jejích aktérů se dostávalo
do napětí s protirevolučním uspořádáním společnosti. To s sebou přináší
ekonomickou a správní modernizaci, jež je provázena dohlížitelskými i represivními praktikami rakouského absolutistického státu, nerespektujícího
liberální občanské svobody a snažícího se důsledně zamezit národotvorným
procesům. V recenzované monografii je tento typ výkladu obohacen o fenomény každodennosti, genderu a hodnotového napětí mezi individuální
představou o lidském štěstí, habituálními předpoklady ji uskutečňovat
a šancemi na seberealizaci. Je tomu tak díky četným pramenům individuální
i úřední povahy, jež autorka výborně zná.
Rakouský neoabsolutismus vyostřoval otázku seberealizačních šancí
tím, že je svým způsobem otevíral tam, kde se individuální či skupinový
aktér přizpůsobil autoritativnímu pojetí moci ve státě. Na druhé straně
je rezolutně uzavíral těm, jejichž představy o lidském štěstí byly s jeho
autoritářstvím neslučitelné. Postava úředníka rakouské finanční stráže Josefa Němce (1805–1879) se z tohoto hlediska ocitla velmi často v mezní
situaci, neboť jako agilní český vlastenec úporně a zároveň i marně toužil
po vzestupné kariéře ve státních službách. Jeho životní osud je současně
ojedinělý tím, že se stal manželem slavné české spisovatelky Boženy Němcové (1820–1862), která byla po řadu let nejen okouzlující, nýbrž ve své
době i nejemancipovanější ženou české národní společnosti.
Z genderového hlediska jde tedy o manželství, v němž se žena může
vykázat kultivovanějším kulturním kapitálem než její muž. Úporně a přitom
vskutku bytostně touží po tvůrčím prostředí, jehož součástí je nezkrotná
potřeba inspirace, vnitřního napětí a podnětných rozhovorů s mužskými
protějšky, od nichž očekávala, že ji budou všestranně obohacovat. S některými muži se též intimně sblížila, neboť v nich ve svém okouzlení spatřovala svůj ideál. Její marné hledání skutečné lásky i následná zklamání
tvořila jeden z inspiračních zdrojů její literární tvorby, již lze z hlediska
kulturně orientovaných sociálních dějin považovat též za psychohygienu
nenaplněných tužeb. Od 40. let 19. století si přála, aby muž zajistil jejich
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rodině odpovídající hmotné zabezpečení a zároveň jí osobně poskytl jako
nevšední spisovatelce jistou partnerskou svobodu.
Druhý trend se v životní strategii Boženy Němcové prosadil již předtím, než byla manželova naděje na vzestupnou profesní kariéru v Uhrách
zmařena úředním vyšetřováním jeho nežádoucí angažovanosti v revolučních letech 1848–1849, jež bylo započato roku 1853. Tato byrokratická
procedura byla natolik vleklá a osobně ponižující, že osamělý Němec
nakonec sám požádal o své předčasné penzionování (1857). Autorka přináší četné informace o tom, jak se toto manželství dostává do krize kvůli
létům vzájemné odloučenosti i skromným a posléze i nuzným materiálním
poměrům. Upozorňuje nás také na to, že čeští obrozenci nezřídka vnímali
své rodiny jako prostředí, v němž u svých manželek nenacházeli touhu
po vzájemném kulturním souladu či morální podporu svých vlasteneckých
zájmů. Ve svazku Josefa a Boženy Němcových tomu bylo právě naopak.
Prim v něm měla totiž žena – spisovatelka. Její muž byl sice pilným novinovým zpravodajem z různých míst svého profesního působení, neměl
však literární předpoklady pro to, aby se stal žurnalistou ve vlastním slova
smyslu. Své příspěvky ostatně předával své ženě ke stylistickým úpravám.
Otevřenou otázkou pak zůstává, zda právě kulturní a genderová
asymetrie nebyly jedním z důvodů narůstající strastiplnosti jejich vzájemného vztahu. Autorka v této souvislosti opakovaně upozorňuje na zbrklou
a někdy i agresivní povahu Josefa Němce. Interpretační důraz klade ovšem
na represivní charakter neabsolutistického státního režimu. Doplňuje přitom
dosavadní argumenty o tom, že Němec byl již před svým penzionováním
nespokojen a nakonec i krajně rozhněván tím, že manželka nakládala
lehkovážně se skromnými finančními prostředky, které měla rodina k dispozici, a zároveň s ním odmítala manželsky žít. Detailní rozbor rodinné
korespondence v této životopisné monografii nás však zpravuje i o tom,
že se Josef Němec po výbuchu svého hněvu pokoušel najít s chřadnoucí
manželkou oboustranně přijatelný kompromis. Narážel u ní však na stále
rezolutnější odmítnutí. Škoda jen, že Magdalena Pokorná ponechala v jejich vztazích na okraji disharmonickou erotiku jakožto významný projev
genderových identit.
Ani společná vlastenecká angažovanost, jež se projevila mj. ostentativní účastí na pohřbu pronásledovaného českého novináře Karla Havlíčka
Borovského (1856), za niž byl Josef Němec jako nedisciplinovaný státní
úředník odsouzen k osmidennímu vězení, nedokázala vzájemný konflikt
ztlumit. Zdá se tedy, že ani v manželství Josefa a Boženy Němcových nebyl hodnotový kód moderního českého nacionalismu schopen smiřovat
kulturní nesoulad i genderové rozpory. Na osudech jejich dětí je nápadné,
že žádné z nich se výrazněji neuplatnilo v českém národním hnutí, ačkoliv vyrůstaly v prostředí, jež je mělo v tomto směru obzvláště motivovat.
Spíše se zdá, že v době dospělosti se pro ně stalo hlavní starostí, aby si
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vybudovaly přiměřené materiální zázemí. Ani péče o zachování památky
jejich matky v moderní české historické paměti nehrála v jejich životních
strategiích příliš významnou roli.
Agilněji v tomto směru vystupoval jejich otec, jenž na svoji manželku vzpomínal s velkorysou úctou. Staral se také o to, aby rodina nebyla
zkrácena v honorářích, které z vydávání literárního díla Boženy Němcové
plynuly; nešlo však o nikterak záviděníhodné sumy. Přitom dobře chápal, že
sám o sobě by se v české národní společnosti nikdy nestal veřejně známou
osobností, kdyby nebyl „její manžel“ (s. 301). Vzhledem ke skromné penzi
prožíval Josef Němec své stáří v neustálých starostech o důstojné živobytí.
Právě z jeho životního příběhu můžeme usoudit, že genderový aspekt stále
představuje dosud málo probádanou a současně i značně variabilní stránku
českého nacionalismu 19. století. Informačně štědrá kniha Magdaleny Pokorné nám v tomto směru poskytuje nejen mnoho konkrétních poznatků,
nýbrž i vítané konceptuální podněty.
Jiří Štaif
Lukáš F a s o r a : Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů
na příkladu šesti moravských měst 1870–1914
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, 424 s., ISBN 978-807325-233-5
Brněnský historik Lukáš Fasora se navrátil k tématu dělnictva, před
pádem totality hojně frekventovanému, a tím pádem také zatíženému velkým
množstvím ideologického balastu. Autor se tohoto kroku mohl odvážit díky
úctyhodné znalosti relevantního zahraničního historického bádání v oblasti
sociálních dějin. Vždy si však kladl otázku, jak lze se zahraničními metodologickými koncepty pracovat v prostředí českých zemí. V jeho monografii je
patrná přímá inspirace badatelskými postupy německé i rakouské historiografie,
zatímco u prací historiků anglosaských (Velká Británie, Nový Zéland) jde
spíše o jejich registrování, častokrát z důvodů jejich nepřenosnosti – kvůli
odlišným reáliím (např. rasové problémy). Ovšem i v případě sousedního
Německa viděl Fasora dosti podstatný problém v odlišnosti pramenné
základny v bývalé vilémovské říši a v zemích habsburské monarchie, která
vyplynula ze soustředění říšskoněmeckých státních i soukromých orgánů
na oblast sociální statistiky. V současné německé historiografii zůstal navíc
málo rozpracován aspekt malovýroby, stagnujících měst a domácí výroby,
které měly naopak mimořádný význam pro hospodářský profil českých zemí.
Fasora rovněž konstatoval, že zatímco Bismarckova sociální politika měla
ještě v Rakousku adekvátní protějšek v opatřeních Taaffeho vlády z 80.
let, k rozvoji programů paralelních k sociální politice císaře Viléma II. (tzv.
Nový kurs) již Rakousko nemělo dost politické odvahy.
Cíl Fasorovy práce spočíval v zodpovězení tří klíčových badatelských
otázek, spočívajících v tom, 1) zda v českých zemích existovaly třídně vy-
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hraněné homogenní společnosti měšťanská a dělnická; 2) jaký byl přístup
obou společenských tříd k řešení společných společenských problémů
a 3) v otázce existence tzv. „trhu přístupů k řešení sociální otázky“. Metodologicky zvolil autor cestu sledování vývoje v šesti moravských městech.
Šlo jednak o industrializovaná města s řemeslnickou a/nebo správní tradicí
(Brno, Prostějov, Nový Jičín), jednak o stagnující města udržující si svou
roli center služeb pro své zázemí (Znojmo, Jihlava, Olomouc). Fasora vždy
připojil podrobný přehled hlavních podnikatelských hráčů v jednotlivých
městech i tabulky dokumentující sociálně-profesní vývoj ve volebních
sborech. Jeho výzkum doložil očekávanou výjimečnost postavení Brna jako
jediného velkoměsta, které v náznacích mohlo stvrdit trendy vlastní silněji
rozvinutým průmyslovým centrům v západní Evropě, která se doposud stala
předmětem badatelského zájmu v zahraničních historiografiích.
Základní sociálněhistorické východisko Fasora spatřoval v konceptu
sociálních vrstev Maxe Webera, který v sobě skrývá akcentaci oblasti
kulturních jevů a v neposlední řadě faktor možné změny sociální pozice.
Fasora si proto při svém studiu všímal zejména uplatnění pojmů kontakt
či samostatnost (ekonomická, mentální, politická). Nevyhýbal se ani badatelské konfrontaci s otázkou třídního boje, přičemž jej odideologizovaně
pojímal jako zájmový střet „tříd“ – dělnictva a měšťanstva. Znaky dělnické
identity viděl v ekonomické i mentální oblasti (hmotná závislost na zaměstnavateli, labilita socioekonomického postavení, společné zážitky z továrny),
společné vymezování vůči jiným složkám společnosti. Za základní atributy
měšťanstva považoval Fasora souhlasně s J. Kockou vědomí sounáležitosti
s městem a hrdost na vlastní samostatnost, mezi další distinktivní znaky
přiřadil specifický ráz spolkové činnosti, trávení volného času, způsob
bydlení, navazování a udržování sociálních vazeb. Fasora dal přednost
tomuto pojetí sdílení měšťanské kultury před poněkud plochým omezením
měšťanstva na nositele aktivního volebního práva v komunální politice,
neboť raději pracoval s měšťanstvem jako s dynamickou společenskou
strukturou. Tento přístup mu umožnil studium „weberovského“ kontaktu.
Fasora upozornil na existenci početné vrstvy okrajových složek měšťanstva
v habsburské monarchii (tzv. Randbürgertum) s redukovaným politickým
vlivem, který byl převážně vyhrazen dominantnímu jádru měšťanských
vrstev (Kernbürgertum). Pro autora však obě složky měšťanské společnosti
měly stejnou badatelskou přitažlivost.
Úvodem Fasora podal přínosnou analýzu pojmového aparátu (např.
dělník, kontakt), dále se zabýval vývojem mzdových poměrů a kupní síly
obyvatelstva na Moravě v regionálním a odvětvovém porovnání. Na základě
dobových statistik, archivních pramenů a literatury zpracoval stávkovou
bilanci, aby diferencovaně charakterizoval poměry v moravských továrnách
a městech. Došel přitom např. k poznání, že otázka pracovní doby představovala před první světovou válkou nepříliš ožehavý problém, který byl
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zastíněn mnohem důležitějšími mzdovými otázkami. Důkladně se věnoval
i otázce bydlení, neboť šlo o možnou zónu kontaktu dělnictva a měšťanstva.
Měšťanské bydlení obecně vykazovalo základní charakteristiky spočívající
v naplnění potřebných standardů (přítomnost služebného personálu, architektonické dispozice, hygienické parametry apod.). V Brně představovala
první urbanistický zlom výstavba okružní třídy, a zejména pak svým rozsahem
naprosto unikátní asanace městského centra. Podobně jako v předchozí
práci o brněnském měšťanstvu věnoval Fasora i zde soustředěnou pozornost otázkám soukromých vazeb, neboť byly velmi podstatným prvkem
sociálních struktur měšťanské společnosti. Za silnější považoval Fasora tyto
vazby pro první polovinu 19. století, zatímco později vidí jejich význam
jako oslabený. V městech menší a střední velikosti došlo k propojení všech
významných podnikatelských rodin. Fasora sledoval typologii rozličných
rodinných strategií, odlišil příklad Offermannů soustředěných na lokální
prostředí a Schoellerů rozprostřených po celém území říše. Překračování
sociálních hranic bylo nejvíce přijatelné pro asimilované židy, jinak hrála
náboženská příslušnost v utváření rodinných strategií základní úlohu. Koncem 19. století začínají být pro studium měšťanského prostředí zajímavé
vazby mezi vzdělanci, které podnikatelé „vystrčili do turbulencí politického
dění masové éry“. Při zpracování tematiky bydlení Fasora dospěl k poznání
neexistence čistě dělnických čtvrtí v městě Brně, protože pavlačové domy
byly obydlené i měšťanskými nižšími středními vrstvami. Autor tu využil
hlavně studia sčítacích operátů i vzpomínek pamětníků. Dotkl se tu i takových
jevů, jakými byly odliv elit ze středu města Brna, působení sociálnědemokratických spolků levného bydlení i paralelních akcí průmyslníků (např.
Friedricha Wanniecka). Fasora se pokusil najít i rodinné vazby továrního
a netovárního dělnictva, a proto se soustředil na analýzu intimních vazeb
na základě průzkumu matrik ze sedmi farností v sledovaných městech.
Pokusil se zodpovědět i klíčové otázky sociální mobility. Jednou z pomocných cest bylo studium možného kontaktu měšťanských a dělnických dětí
prostřednictvím sond do třídních katalogů, z nichž je možné vyčíst zužující
se možnosti vzájemného kontaktu s vyšším stupněm škol.
Fasora se pokusil přispět i k řešení problému dělnické kultury.
Nejprve se zabýval tímto jevem teoreticky a poté i na půdě kulturních
a vzdělávacích spolků. Vývoj dělnických spolků rozčlenil do tří etap,
přičemž první z nich byla ve znamení působení politického liberalismu,
druhá se odehrávala v době nástupu marxismu a třetí probíhala v masové
fázi vývoje dělnického hnutí. Fasora postupně charakterizoval jednotlivé
typy dělnických spolků, např. konzumní, sociálně-právní, politické. Provedl
i analýzu organizovanosti dělnictva v odborech podle jednotlivých odvětví.
Sledoval příčiny vypuknutí stávek probíhajících v šesti sledovaných městech (mzdové požadavky, pracovní podmínky, útočné stávky spočívající
v splnění vytčených cílů stávky). Autor přehodnotil zdánlivě omračující
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čísla organizovanosti sociálnědemokratických odborových organizací.
Rovněž zasadil do střízlivějších relací počty členů sociálnědemokratické
strany. Autor se zájmem registroval např. společný postup měšťanských
a dělnických spolků proti nositelům pouličních nepokojů z řad subproletariátu. Konkrétně jej zajímala role spolků, osobností, teoretické výbavy
sociálnědemokratického hnutí na Moravě, jakož i úloha těchto organizací
v stávkovém boji a v běžném životě. Fasora vymezil dvě generace socialistických vůdců – první bojovnější (F. Komprda, F. Šeha) a druhou spíše
eklektickou (L. Czech, V. Tusar, R. Bechyně), přičemž překlenující roli
přisoudil osobnosti poslance Josefa Hybeše.
Fasora studoval ve své práci vždy tzv. body kontaktu a konfliktu. Jako
sledované zóny kontaktů vymezil autor v první řadě oblast práce a pracovních podmínek, ale i např. téma oslav Svátku práce. Všímal si především
snah o nalezení post-liberálního konceptu eliminace napětí ve společnosti,
které se projevovaly v sociálně podpůrné činnosti některých továrních
podnikatelů. Autor sledoval postupné prosazování principu spolurozhodování podnikatelů a zaměstnanců, což se nejvýrazněji odrazilo v oblasti
tarifních smluv; podle Fasorova výzkumu byly méně časté dělnické výbory
a instituce živnostenského soudnictví. Relevantní výpovědní hodnotu
má nepochybně podrobný přehled uzavřených tarifních smluv, zasazený
do vývoje tarifního hnutí.
V neposlední řadě představovala předmět autorova zájmu politická
orientace dělnického prostředí, proto postupně probral jednotlivé politické
proudy: sociální demokraty, křesťanské sociály, liberály, pokrokáře i národní sociály a jejich vztah k dělníkům. Podobně postupoval v německém
prostředí, zde však při analýze jednotlivých politických táborů musel narazit na problém spočívající v tom, že to, co lze rozlišit na zemské úrovni,
již není vždy rozpoznatelné na komunální rovině. Nejnosnější se proto
ukázal rozbor pozic německých liberálů, u ostatních bylo možné pouze
vymezit rámcové tendence viditelné ze zemské perspektivy (nacionálové,
Deutsche Arbeiterpartei).
Fasora proto pečlivě odlišil pole komunální a zemské politiky. Koncentroval se na osudy sociálních demokratů v Brně a Prostějově, neboť výhradně
zde zaujali pozice v městských zastupitelstvech díky vhodně zvolené taktice
místních politiků. Fasora vysvětlil, že v Brně šlo o vnesení rozkolu do řad
sociální demokracie, což představovalo komunální úspěch Rudolfa Marii
Rohrera. Výsledkem jeho analýz jsou teze charakterizující „malou“ sociálnědemokratickou politiku. Pokusil se i o postižení pozice dělnických zástupců
na zemském sněmu. Vzhledem k poslaneckému zastoupení v moravské
sněmovně ovšem nemělo hledání jednotlivými stranami společně podaných
návrhů pro toto téma velký význam, protože minimální počty poslanců německé
sociální demokracie i Deutsche Arbeiterpartei nedovolují zobecnit postup
těchto jednotlivců. Nelze však nic namítat proti Fasorovu závěru vzešlému
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z výsledků volebních klání, že nejlepší perspektivu k překlenutí propasti
mezi okrajovými složkami měšťanstva a dělnictvem vykazovala v německém
táboře Německá dělnická strana, která svým koaličním potenciálem dokázala
brzdit vliv německých sociálních demokratů.
Na Fasorově práci lze velice ocenit badatelskou odvahu, nespornou
píli a velice pestré metody výzkumu. Výsledky recenzované monografie pak
představují téměř vzorový příklad kvalitně odvedeného komparativního
studia, jež je svými výsledky přínosné nejenom pro naši historiografii, ale
může posloužit i jako vítaný zdroj mezinárodního srovnání.
Pavel Cibulka
Jiří P i š k u l a : Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku
Praha, Advent – Orion 2009, 208 s., ISBN 978-80-7172-213-7
Studium moderních církevních dějin v naší zemi zažívá období
rozmachu. Zdaleka ne každá práce však dosahuje odborných historických
kvalit. Domnívám se, že kniha Jiřího Piškuly Dějiny Církve adventistů
sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je velmi kvalitním historickým zpracováním, které nejenom stojí za přečtení, ale mohlo by se také
stát určitým vzorem pro obdobné práce z dějin křesťanských církví. A to
nejenom s ohledem na obsah, ale především na způsob výkladu.
Piškulova práce (jedná se o vydanou disertaci, kterou autor obhájil na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce
2007) je rozdělena do sedmi kapitol, ve kterých chronologicky sleduje
vývoj adventizmu v českých zemích od jeho počátků v 90. letech 19. století až do roku 1989. V první kapitole je navíc předsazen stručný výklad
vzniku Církve adventistů sedmého dne ve Spojených státech amerických
a její misie v Evropě před rokem 1914. Přes široký chronologický záběr
podle autora spočívá jádro práce v období let 1945–1969. V tomto období probíhá nejenom dramatický zápas církve o legální existenci, ale
i neméně zajímavý zápas uvnitř církve ohledně jejího vedení. Zároveň
se však jedná o období, které je „pravděpodobně nejbohatším obdobím adventistických dějin v Československu, co se rozličnosti pramenů týká“ (s. 14).
Každá kapitola je uzavřena jakýmsi stručným shrnutím daného období
s názvem Adventizmus a společnost, v němž se autor pokouší sledovat
tento komplikovaný vztah. Určitou rozporuplnost ve vztahu ke společnosti v sobě obsahuje už samo poselství adventistů, jak uvádí autor
v úvodu. Na jednu stranu adventizmus vznikl „s ideou výrazné teologické
a etické výlučnosti, vnímaje sebe sama jako malou skupinku posledních věrných křesťanů“ (s. 18). Na druhou stranu se brzy prosadil důraz na celosvětové rozšíření adventistického poselství. Toto vnitřní napětí mezi
etickou výlučností a naopak identifikací s morálním systémem většinové
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společnosti se podle autora nejvíce projevilo v otázce vojenské služby,
které vedlo ke vzniku odštěpeneckých skupinek.
Zřejmě nejvýraznějším znakem odlišnosti adventistů je svěcení soboty
jako dne odpočinku. Do zavedení pětidenního pracovního a školního týdne
v roce 1968 byly sobotní absence adventistů v práci a jejich dětí ve škole
častou příčinou napětí a sporů se státními orgány. Tyto spory probíhaly
za první republiky, v období protektorátu a přes krátkodobý úspěch z roku
1947, kdy výnos ministerstva školství a osvěty umožnil ředitelům škol,
aby děti z rodin adventistů mohly být za určitých podmínek uvolněny ze
sobotního vyučování, opět po roce 1951, kdy byl tento výnos zrušen. Sobotní absence adventistů v závodech a jejich dětí ve školách se objevovaly
jako jeden z důvodů pro zákaz církve, přestože materiály státních orgánů
většinou informovaly v tom smyslu, že sobotní volno nezpůsobuje žádné
větší problémy. Argumentace sobotou hrála hlavní roli v aktivitách náměstka
Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) pro nekatolické církve Vladimíra
Ekarta, který se podle autora zasadil o zákaz církve v roce 1952. Sobotní
absence dětí ve škole byla poté trestána především pokutou, ve dvou případech však došlo k odebrání dětí rodičům a k jejich umístění do ústavní péče.
Ve zprávách státních orgánů se stále opakuje, že ani represemi se adventisty
nepodařilo odvrátit od svěcení soboty. Zajímavé je, že tímto neúspěchem
argumentuje jak vedení SÚC, když se v roce 1953 vyslovilo ve prospěch
žádosti na opětovné povolení církve, tak i zamítavý protinávrh ministerstva
vnitra z roku 1954. Státní správa později využila otázku sobotní absence
dětí ve školách ve svůj prospěch. Dohodu o obnovení církve s jejím novým
vedením podmínila tím, že se duchovní zaváží k podpoře sobotní docházky
dětí adventistů. To později posilovalo nedůvěru věřících v nové vedení již
povolené církve a vedlo k problémům a krizi v církvi. Vztah k sobotě navíc
sloužil státním orgánům jako záminka k dohledu nad kazateli.
Hodnotu práce o dějinách adventizmu a jeho zápolení se státní správou po roce 1948 zvyšuje skutečnost, že právě na adventistech si režim
vyzkoušel účelnost úplného zákazu církve. Autor uvádí, že již zmíněný
náměstek SÚC Vladimír Ekart připravil v roce 1952 po vzoru postupu vůči
adventistům rovněž zákaz dalších malých denominací (baptistů a metodistů,
rovněž se uvažovalo o unitářích), ale tyto návrhy po roce 1953 upadly v zapomnění. Na druhou stranu postoj adventistů a neúspěch postupu vůči nim
vedl státní orgány k jiným způsobům represe, než byl úplný zákaz činnosti.
Přestože autor svojí prací o dějinách adventizmu vstoupil na pole téměř neorané, vykonal obdivuhodnou práci, jejíž význam dalece překračuje
rámec pouhých dějin jedné z menších církví působících v českých zemích.
Autor shromáždil rozsáhlé množství archivního materiálu. Zatímco předchozí pokusy o zpracování dějin adventistů vycházely výhradně z pramenů
církevní provenience (kroniky, časopisy, vzpomínky atd.), autor podnikl
především rozsáhlý výzkum pramenů státní správy. Autor poměrně dobře
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kombinuje prameny z činnosti státních orgánů s prameny církevními. Pramenům státních orgánů se zvlášť ve sledovaném období 50.–60. let věnuje
více pozornosti, což je snad možné vysvětlit autorovou poznámkou, že
církevní archivy „nebyly vedeny s takovou pečlivostí, a tak jsou události v těchto
letech z pohledu vedení CASD mnohem hůře sledovatelné“ (s. 14). Vydavatel
v předmluvě knihy na jednu stranu chválí „fundovanější pohled na běh
událostí“, který umožňují oficiální dokumenty. Na druhou stranu opatrně
dodává, že tyto dokumenty „nevypovídají vždy pravdivě o cestě církve časem“
(s. 9). Já si však rozhodně nemyslím, že by kniha Jiřího Piškuly působila
tak jednostranným dojmem v pohledu na církev ze strany státních orgánů,
a měla tudíž vzbudit podobné vzrušení jako před časem publikace Petera
Dinuše Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování STB
(vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v roce 2004).
Právě otevřenost, se kterou Piškula zpracovává chování některých
představitelů církve, kteří se v zápasu o vliv v církvi uchylovali ke spolupráci se státními orgány (např. aktivity Františka Šumbery, který ve snaze
prosadit nejenom svou vizi, ale i svou osobu do vedení církve po jejím
případném povolení vsadil na spolupráci s orgány ministerstva vnitra, což
se však brzy prozradilo a vedlo to naopak ke ztrátě jeho důvěryhodnosti),
je třeba ocenit. Zvlášť když si uvědomíme skutečnost, že adventista Piškula
píše vlastně o „své církvi“. Profesionální a stále ještě ne zcela běžný způsob
objektivity církevního historiografa je zřejmý i v tom, že se důsledně drží
pramenů a necítí potřebu zveličovat nebo naopak snižovat působení adventistů. Problémy, se kterými se adventisté ve většinově katolické společnosti
potýkali, zmiňuje bez dalších zvláštních zdůraznění. A když autor referuje
o jednom násilném projevu náboženské nesnášenlivosti na Podkarpatské
Rusi v roce 1920, který měl skončit dokonce smrtí mladé ženy, dodává, že
se jedná o zprávu z jednoho pramene, kterou by bylo třeba ověřit. Přestože je takový postup samozřejmý při odborné historické práci, v církevní
historiografii u nás ještě není zcela běžný.
Zatímco některé práce o dějinách církví v 50. letech se ještě spoléhají
při líčení vztahů mezi státem a církví na práci Karla Kaplana (Stát a církev
v Československu 1948–1953. Brno 1993), důsledná práce Jiřího Piškuly
s archivními prameny mu umožnila tuto práci doplnit. Zatímco Karel Kaplan
změnu přístupu k církvím v letech 1953–1956 interpretuje jako kosmetické úpravy dosavadní politiky, Piškula podle mne přesvědčivě ukazuje, že
se jednalo o „změny hlubšího charakteru“, jimiž o sobě poprvé dává vědět
liberální křídlo KSČ, které se prosadilo po lednu 1968.
Za pozornost stojí celkový přístup Jiřího Piškuly. Dává zaznívat především pramenům a své soudy vyslovuje velice opatrně. Patrné je to mimo
jiné v kapitole o církvi a spolupráci se Státní bezpečností. Tento způsob je
podle mne pochopitelný také proto, že autor svou práci chápe jako první
pokus o dějiny adventizmu u nás a zároveň jako „odrazový můstek pro další
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díla“ (jak uvádí v doslovu na s. 187). Hodnocení a chápání minulosti se
vždy rodilo v dialogu a autor by byl rád, kdyby tomu tak bylo i s dějinami Církve adventistů sedmého dne. Práce má zároveň přispět k novému
promýšlení dějin církve, k přinášení nových pramenů a jejich interpretaci.
Zřejmě i proto autor v celé své práci volí opatrný tón. V neposlední řadě
se domnívám, že tento způsob práce je prostě autorovým osobním stylem,
který se snaží o poctivou práci s co nejširší pramennou základnou. Vím, že
tento styl kritizoval ve své recenzi Zdeněk Nešpor (Církevní dějiny 2010,
č. 5, s. 139–142), který mimo jiné autorovi vytkl „přílišný historismus“
a absenci širších souvislostí náboženského vývoje v českých zemích. Já si
však myslím, že Piškula svou práci pojal prostě jinak a skromněji. Mimo jiné
i s vědomím, že pro konkrétnější a jasnější konstatování je třeba dalších
pramenů a výzkumu, především osobních pozůstalostí.
Každopádně se jedná o dílo přínosné, které rozšiřuje obzory nejenom
v oblasti dějin adventizmu u nás, ale obecně i v odhalování politiky státu
vůči církvím v 50. a 60. letech. Zároveň Jiří Piškula ukázal, že je možné psát
dějiny „vlastní církve“ způsobem, který nezamlčuje stinné stránky některých členů a na druhou stranu nemá potřebu se vůči dalším křesťanským
denominacím výraznějším způsobem vymezovat.
Kvalitu práce výrazně neovlivňuje řada drobných chyb. Například chronologický rámec práce je narušen mezi šestou (léta 1956–1962) a sedmou
(1967–1989) kapitolou. Podkapitola Církev v letech 1963–1967 je poněkud
schovaná v rámci šesté kapitoly, ačkoliv tomu její název neodpovídá. Již
zmíněná kniha Karla Kaplana je v práci uvedena dvakrát, ale ani jednou
nejsou data uvedena správně (místo v letech 1948–1953 je na s. 125 uvedeno 1953–1956, v seznamu literatury na s. 193 pro změnu 1848–1953).
Taky některé odkazy uvnitř práce nejsou uvedeny přesně. Například tabulka,
na kterou se odkazuje v pozn. 510 (s. 125) se nenachází na s. 135, ale na s. 141
(na s. 135 se tabulka nacházela v původní disertaci). Odkaz na kapitolu 5.5.2.
na s. 182 je ve skutečnosti odkazem na kapitolu 5.1.2.
Martin Vaňáč
Harald W e l z e r – Sabine M o l l e r o v á – Karoline
T s c h u g g n a l l o v á : „Můj děda nebyl nácek“. Nacismus a holocaust v rodinné paměti
Přeložili Hana Wagnerová a Filip Huněk. Praha, Argo 2010, 208 s., ISBN
978-80-257-0228-4
V současné, nejen německé historiografii patří vztah paměti a historického vědomí k velmi často diskutovaným tématům.1 Jedním z východisek
1
N i e t h a m m e r , Lutz (ed.): Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet
1930–1960. Berlin – Bonn 1983–1984; A s s m a n n , Aleida – F r e v e r t , Ute:
Geschichtsvergessenheit, Geschichtsversessenheit: Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten
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zkoumání je odlišnost situace Německé demokratické republiky a Spolkové
republiky Německo.2 Obdobně je společenská realita nacionálního socialismu interpretována v rámci širších historicko-sociologických teorií.3 Stále
větší pozornost si však získává sama individuální lidská paměť, paměť kolektivní či rodinná. Do této kategorie spadá také studie uskutečněná v letech
1997 až 2000 pod patronací Volkswagen Foundation, jejíž výsledky byly
shrnuty v publikaci Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im
Familiengedächtnis vydané o dva roky později, česky pak v roce 2010 pod
titulem Můj děda nebyl nácek. Nacismus a Holocaust v rodinné paměti. Autory
výzkumu i výsledného shrnutí jsou sociální psycholog Harald Welzer a jeho
kolegyně Sabine Mollerová a Karolina Tschuggnallová.
Publikace Můj děda nebyl nácek prezentuje výsledek extenzivního
výzkumu iniciovaného Institutem psychologie hannoverské univerzity.
Německý podtitul jasně poukazuje na hlavní osu výzkumu, tedy otázku
způsobu předávání zkušenosti nacionálního socialismu mezi generacemi
v rámci rodinné komunikace.4 Na pomezí orální historie a tradičního sociologického průzkumu proběhla série organizovaných rozhovorů členů
čtyřiceti vybraných, dobrovolně se angažujících rodin bez prokazatelného
podílu na nacistickém režimu a jeho činech (ačkoli se v průběhu výzkumu
ukázalo, že ve dvou případech byla skutečnost jiná). Výsledkem je 40
mezigeneračních diskusí a 142 individuálních rozhovorů, což dohromady
činí na 2 535 jednotlivých příběhů analyzovaných s pomocí kvalitativní
metody a specifického sociologicko-psychologického rozboru, soustředícího
se na vyřčené a jeho vliv na proces komunikace a tradování. Diskuse byla
ve všech případech stimulována jednotným podnětem (vysíláním třinácti
speciálně sestavených filmových stopáží, pořízených z rodinných nahrávek)
a její průběh byl korigován dohledem nezúčastněného tazatele.
Kvalitativní výzkum spočívající v podrobné interpretaci jednotlivých
rozhovorů byl podpořen teoretickým diskursem. Autoři se promyšleně
přihlásili k následování tradičních postulátů Maurice Halbwachse a Jana
Assmanna,5 v jejichž intencích nastínili svůj předpoklad o fungování sonach 1945. Stuttgart 1999; W o l f r u m , Edgar: Geschichtspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland: Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990. Darmstadt 1999;
S c h u l z e , Reiner: Memory in German History: Fragmented Noises or Meaningful Voices of
the Past? Journal of Contemporary History, Vol. 39, No. 4, Special Issue: Collective Memory
(Oct., 2004), s. 637–648.
2
K a t t a g o , Siobhan: Ambiguous Memory: The Nazi Past and German National
Identity. Westport – London 2001; H e r f , Jeffrey: Divided Memory: The Nazi Past in the
two Germanies. Cambridge 1997.
3
K n i g g e , Volkhard – F r e i , Norbert (eds.): Verbrechen erinnern: Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München 2002.
4
Již dříve K e p p l e r , Angela: Tischgespräche: Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung am Beispiel der Konversation in Familien. Frankfurt am Main 1994.
5
H a l b w a c h s , Maurice: Kolektivní paměť. Praha 2010; A s s m a n n , Jan:
Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku.
Praha 2001; t ý ž : Religion und kulturelles Gedächtnis: Ten Studies. Munich 2000.
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ciální paměti. Dílčím, avšak ve skutečnosti klíčovým zjištěním výzkumu je
potvrzení rozhodující role účasti na skupinové identitě, jež udává podobu mezigenerační komunikace. Vedle ní obdobnou roli sehrává vědomí
zažitých obrazů a představ, související významně s kulturním zázemím
respondentů. Tyto vlivy stojí v pozadí vytváření zjednodušujících „tradovacích typů“, jež Welzer definuje jakožto příkoří, ospravedlnění, distancování,
fascinaci a překonání.
Závěry studie potvrdily existenci dvojího historického vědomí: objektivního (lexikon), budovaného především kulturně-vzdělávacím systémem, a subjektivního (album), vznikajícího živelně v rámci interní rodinné
komunikace, přičemž právě je Welzer a jeho kolegyně považují za úhelný
kámen paměti kolektivní. Individuální paměť označují jako konstitutivní
v případě skupinové loajality a identity „my“, vymezující se vůči vnějšímu
„oni“. Na tomto základě svou metodu definují principem „tiché pošty“
orientující se na „látku a stavbu dějinného vědomí o Třetí říši“.
Ukázalo se, že každý člen rodiny sice disponuje vědomím objektivní
historie, v rámci skupiny však jedná ve snaze utvořit či obhájit její (morální)
integritu. V zájmu toho se i pasivní strana v komunikaci výrazně angažuje
a pomáhá příběh re-konstruovat interpretací komunikačních mezer (nevyřčeného či naznačeného), také dle svého osobního naturelu, zkušeností
a znalostí tematické ikonografie. Zvláště u třetí generace byla pozorována
tendence k „heroizaci“, spočívající v (ne zcela) vědomé transformaci lhostejných, či dokonce amorálně konajících (pra)rodičů v každodenní hrdiny
či přinejmenším tiché odpůrce režimu. V kontextu Halbwachsových závěrů
o problematické kooperaci individuální a kolektivní paměti se pak nabízí
otázka smysluplnosti tradičních vyučovacích metod.6
Proces postupné transformace charakterových vlastností a dějinných
motivů vede přirozeně k vytváření obecných topoi. V tomto konkrétním
případě byl potvrzen předpoklad paralelní existence dvou diametrálně
odlišných sociálních skupin – nacistů a Němců, což je fenomén pozorovaný již během prvních reflexí poválečného vyrovnání se s minulostí.7 Mezi
častá, snad až pravidelná topoi pak patří také nepřiznaný antisemitismus
a vztahová klišé vůči Východoevropanům, Rusům a Američanům.
6
Viz například sociologický experiment z kalifornského Palo Alto (1969), inspirující
vznik filmu Die Welle. Nutno podotknout, že o podobné srovnání se autoři tohoto projektu
nepokoušejí jako první. Na podobném principu založil svou teorii Sam Wineburg (Historical
Thinking and Other Unnatural Acts. Charting the Future od Teaching the Past. Philadelphia
2001), který nakonec také dospěl k obdobnému závěru, totiž že většinová paměť je produktem
rodinného prostředí spíše než záležitostí konstituovanou veřejnými kulturně-vzdělávacími
programy.
7
Viz například dobové záznamy Saula K. Padovera, amerického důstojníka jednotky
psychologického vedení války z let 1944–1945 a filmové zpracování téhož – Norimberský
proces (1961); reflexe druhé generace v šedesátých a sedmdesátých letech; nakonec i debaty
a kulturní dění v souvislosti s nedávnými výročími.

204

D Ě J I N Y

1 9 .

A

2 0 .

S T O L E T Í

Jako tradičně v obdobných studiích, i v rámci této byla zohledněna
odlišnost reality Německé demokratické republiky a Spolkové republiky
Německo. Byť tato otázka není vyřešena definitivně, průzkum poukazuje
na odlišnost charakteru a zkušeností třetí generace, do jisté míry danou
ideologickou konstrukcí historie či mediální kulturou. V obou kontextech
byla nicméně potvrzena určující role rodinné diskuse – a to bez ohledu
na rozdílnost vnějších vjemů. Problematické konstruování oficiální historie
ovšem narušilo její věrohodnost a zapříčinilo vymezení historie budované
a sdílené v soukromí.
Konkrétní zjištění průzkumu nejsou nijak překvapivá. Více než polovina dotázaných popřela jakékoli spojení svých příbuzných s režimem
a i nadále je považuje za jeho oběti. Pouhé jedno procento připustilo zainteresovanost členů rodiny na režimu a jím spáchaných trestných činech.
Jednoznačně tak byl potvrzen předpokládaný závěr, že rozpor mezi oficiální
historickou pamětí a pamětí soukromou je značný.
Byť se poznatky prezentované v rámci této publikace místy mohou jevit
jako nedostatečné, studie provedená v roce 2002 organizací Emnid-Institut
v Bielefeldu, jíž byly také v úplnosti poskytnuty, je vcelku jednoznačně
potvrzuje. Ukazuje se, že na 49 % obyvatel bývalé Spolkové republiky
Německo je přesvědčeno o tom, že se jejich rodiče či prarodiče k režimu
stavěli negativně, jen pouhých šest procent tento vztah označuje za pozitivní. Ve zcela opačných hodnotách se pak pohybuje reflexe antisemitismu – zde jen tři procenta dotázaných hodnotila postoj svých příbuzných
jako antisemitský a jen jedno procento pak připouští účast příbuzných
na „jednání nacionálního socialismu“. Až 26 % dotázaných je přesvědčeno
o sociální angažovanosti rodiny. Jednoznačné je také přesvědčení o jejím
válečném utrpení.
Průzkum tohoto typu je jednoznačně přínosný a i přes jistou neúplnost zjištění je možné jej hodnotit velmi kladně. Jako jednoznačně
pozitivní se ukazuje mezioborová spolupráce historiografie, psychologie
a sociálních věd, jejichž odlišné metody umožňují scelení získaných dat.
Dobré metodologické zázemí však mohlo být využito odvážněji – to se
týká především výběru respondentů. (Skutečnost, že nacionální socialismus
a holocaust tvořily zažité téma interní komunikace zvolených respondentů,
je v rámci spíše lhostejné německé společnosti rozhodně překvapivé.) Jistou inspirativní variantou budiž obdobná studie Niny Leonhard zaměřená
úžeji na třetí generaci.8 Za problematický je v možné považovat poněkud
zjednodušující systém kategorií. Označení jednotlivých rétorických či imaginačních „figur“ bez rozlišení vědomého a nevědomého užití je směřuje
8
L e o n h a r d , Nina: Memory and Culture – Notes on the Concept of Memory Cultures.
Forum: Qualitative Social Research. Vol 8, No 3, 2007: Virtual Ethnography. [http://www.
qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/303] (cit. 7. 2. 2011).
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do společné klasifikační roviny, a tím znehodnocuje. Podružnou, avšak
zřejmou vadou pak je ne zcela adekvátní ediční zpracování.
Ani výzkum hannoverské univerzity, ani práce Emnid-Institutu definitivně neodpovídají na celou řadu otázek, které si kladou – mimo jiné
stále zbývá mnoho nevysvětleného v oblasti vlastního fungování lidské
paměti a jejího vztahu k paměti kolektivní, a tedy historickému vědomí jako
takovému. Interní procesy, subjektivní motivace, kognitivní a emocionální
dimenze historického vědomí dosud postrádají plné zhodnocení. Welzerův
výzkum však potvrzuje přinejmenším to, že pro většinu potomků negativní
činy rodičů či prarodičů stojí mimo možnosti jejich představivosti.
.
Barbora Kundračíková

*
Tomáš H e r a j t : Historie policie
v letech 1918–1945. Policejní ředitelství
v Plzni
Dvůr Králové nad Labem, Československá
obec legionářská – Jednota Mladá Boleslav –
ing. Jan Škoda – Fortprint 2010, 324 s., ISBN
978-80-86011-42-4
Kniha autora Tomáše Herajta, dlouholetého badatele v oblasti historie bezpečnostních složek, je první ucelenější prací
k dějinám policie. Policie doposud zůstávala i přes rostoucí pozornost věnovanou
vývoji bezpečnostních sborů v pozadí zájmu
oproti četnictvu, případně jednotkám Stráže
obrany státu. Na příkladu plzeňského policejního ředitelství ukazuje autor jednak
pozici a význam policie v městské a státní
správě, jednak vlastní fungování policie a její
vnitřní prostředí.
Výklad započíná u prvních zmínek
o plzeňské městské stráži z poloviny 17. století, kdy již byla konstituovaným policejním
sborem v moderním slova smyslu, a dále
sleduje i zřizování dalších bezpečnostních
složek – četnictva a hasičů. V průběhu první
světové války čelila Plzeň, průmyslové centrum západních Čech a sídlo jedné z největších zbrojovek Rakouska-Uherska, snahám
o zřízení státního policejního úřadu, který
by nahradil dosavadní policejní stráž spravovanou městem, k čemuž nakonec došlo
v červnu 1918. Vývoj a dění kolem plzeňské
policie autor zasazuje do dobového rámce
a změn v politickém a společenském klimatu využívá k vystižení nejrůznějších rozměrů existence policejního sboru. Výmluvným
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příkladem může být sjezd zástupců bezpečnostních stráží z Čech, Moravy a Slezska
v září 1919, který vyjádřil oddanost nové
republice a žádal změnu přístupu veřejnosti k výkonu policejního povolání, jehož
smyslem je hájení bezpečnosti majetku
a osob, a zároveň odmítal zatahování policie do politických zápasů a distancoval se
od bývalé c. a k. policie, která symbolizovala
předchozí monarchistický režim. Policie je
ukázána jako živá instituce, která se vyvíjí
a reaguje na novou situaci a potřeby, například vznikem zpravodajských útvarů kvůli
zvyšujícímu se vyzvědačství proti republice či snahami o zvýšení personálního stavu
kvůli narůstající kriminalitě v poválečných
letech. Vedle toho se přizpůsobovala místním poměrům, což je přiblíženo pomocí
návrhů na zlepšení výkonu bezpečnostní
služby ve specifickém prostředí průmyslového centra. Několik ukázek konkrétních
příhod při různých zásazích policistů dokresluje každodenní realitu policejní práce
se širokou škálou situací, které při setkávání
s veřejností vznikaly a které bylo třeba řešit.
Plastický obraz vztahu veřejnosti a policie
i policejního ředitelství doplňuje rozbor
článků v tisku, pod jehož drobnohledem se
sbor nacházel. K zajímavým reáliím činnosti
plzeňské policie patří i fakt, že pověstná
řevnivost mezi ní a četnictvem zde nedosahovala takové úrovně jako v Praze.
Velká pozornost je věnována konkrétním osudům spjatým s plzeňským policejním ředitelstvím, zejména osobnostem policejních ředitelů. Zde se autor opřel nejen
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o archivní prameny, ale také o materiály
a vzpomínky rodinných příslušníků, které
vyhledal. Situace policejních ředitelů a jejich rodin zejména v letech okupace a pak
po roce 1948 poukazuje na exponovanou
pozici těchto činitelů a jejich společenský význam. Politické zvraty samozřejmě
znamenaly mimořádně komplikované
postavení „mezi mlýnskými kameny“ pro
každého řadového příslušníka sboru. Výčtem případů jednotlivců, kteří přišli o život za protinacistickou odbojovou činnost,
kniha doplňuje toto téma, které zaujímá
důležitou pozici v rámci celého současného výzkumu problematiky bezpečnostních
sborů. Na druhé straně je otevíráno i téma
kolaborace, k němuž zase přispívá kapitola
o plzeňských policistech, kteří stanuli před
mimořádným lidovým soudem. Tyto případy byly ukázány v souvislostech fungování a vzájemného vztahu protektorátních
a okupačních bezpečnostních složek, kdy
protektorátní policie a četnictvo vykonávaly vesměs běžnou bezpečnostní službu,
ale jednotlivci, nebo při konkrétních akcích
i větší skupiny příslušníků, byli vybráni pro
spolupráci na činnosti okupačních složek.
Zvláštní kapitola je věnována policejním spolkům, které vesměs měly odborový
a podpůrný charakter, případně se věnovaly
sportovním aktivitám. Zcela se vylučovala,
stejně jako u četnictva, jakákoliv politická
činnost. Charakteristickým a příznačným
posláním těchto spolků bylo, vedle hájení
hospodářských zájmů a případné konkrétní sociální pomoci, pěstování nezbytného
společenského a stavovského povědomí
u příslušníků sboru.
Zánik plzeňského policejního ředitelství, stejně jako vlastních sborů policie
a četnictva, je spojen s poválečným vznikem
nového, jednotného bezpečnostního sboru,
později nazvaného Sbor národní bezpečnosti. Zrušením paralelního působení dvou
bezpečnostních sborů měly být odstraněny
neduhy tohoto systému. Zároveň však došlo
k přetržení tradic, o čemž svědčí již třeba
jen dlouhé a v podstatě nedořešené hledání označení pro příslušníky sboru. Fatální
následky měly personální čistky po roce
1948, kdy byla v několika vlnách odstraněna velká část prvorepublikových četníků
a policistů.
Jaroslava Plosová
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Karel M a l ý – Ladislav S o u k u p (eds.): Československé právo
a právní věda v meziválečném období
(1918–1938) a jejich místo ve střední
Evropě
Praha, Karolinum 2010, 1173 s., ISBN 97880-246-1718-3
Z právněhistorického hlediska se společenský, politický a hospodářský život vyvíjel a rozvíjel na pozadí práva a vzájemných
právních úkonů a vztahů, jež formovaly
způsob jednání v rámci společnosti. Právě
tímto tématem se zabýval kolektiv právních
a obecných historiků z České republiky
i ze zahraničí ve dvousvazkovém sborníku
Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo
ve střední Evropě. Publikace, kterou editovala dvojice Karel Malý a Ladislav Soukup,
doplnila a uzavřela pětidílný komplet studií,
věnovaných ústavnímu vývoji od doby pobělohorské až do sametové revoluce. Autoři
na publikovaných příspěvcích demonstrovali úzkou propojenost právního systému
první republiky s předchozím režimem
Rakousko-Uherska.
Statě rozdílného rozsahu rozčlenili editoři do sedmi oddílů. V případě
prvních šesti přistoupili k tematickému
dělení, do poslední části začlenili příspěvky zahraničních referentů přednesené
na stejnojmenné mezinárodní konferenci,
konané v říjnu 2008 v pražském Karolinu.
Příspěvky jsou opatřeny různě objemným
poznámkovým aparátem s nejednotnou
citační formou a cizojazyčnou sumarizací.
Do prvního tematického okruhu,
nazvaného Právní věda v meziválečném
Československu, byly zařazeny statě obecné povahy, zachycující vývoj metodologie
a historie oboru, dějiny československých
právnických fakult a jejich zaměření (statě
Karla Malého, Jaroslava Pánka, Pavla Maršálka, Ladislava Vojáčka aj.). První svazek
dále obsahuje dva historicko-právní okruhy,
Vznik ČSR, její mezinárodněprávní a ústavní
zakotvení a Právní řešení národnostních problémů menšin (texty Jana Kuklíka, Reného
Petráše, Jaroslava Šebka aj.). Druhý svazek
již více odráží jednotlivá odvětví právní
vědy a legislativu samotnou. Jmenovitě to
jsou kapitoly Československá civilistika a proměny práva občanského, Trestní právo a jeho
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vývojové tendence a Správa, správní věda, sociální zabezpečení, právo obchodní a finanční.
Výsledky badatelské činnosti zde prezentovali Jozef Beňa, Karel Schelle, Ladislav
Soukup, Jiří Šouša a řada dalších.
Lenka Korytarová
Alessandro C a t a l a n o : Rudá
záře nad literaturou. Česká literatura
mezi socialismem a undergroundem
(1945–1959)
Brno, Host 2008 [vyšlo 2010] (Studium,
sv. 30), 472 s., ISBN 978-80-7294-342-5
Profesor české literatury na univerzitě
v Padově Alessandro Catalano (nar. 1970)
psal svou knihu především pro své studenty,
aby jim dodal faktografický základ, o nějž
by mohli opřít svůj zájem o literární dění
v zemi v srdci Evropy. Už přehledné shromáždění informací o jednotlivých tvůrcích,
jejich dílech, o ideologickém a institucionálním rámci, v němž se pohybovali, by
znamenalo nesporný přínos. Pokud by autor
setrval pouze na faktografickém fundamentu,
bylo by patrně na zvážení, zda knihu, která
v italském originále vyšla v roce 2004, zprostředkovávat českému čtenáři. Tomu se přece
mezitím (v roce 2007) dostalo dvousvazkových monumentálních Dějin české literatury
1945–1989 i dalších cenných přehledových
děl (např. Knapíkovy publikace V zajetí moci
z roku 2006). Že k vydání překladu anotované práce renomované brněnské nakladatelství Host přistoupilo (kniha vyšla s chybným
vročením 2008 v roce 2010, jak o tom svědčí
datace předmluvy), naznačuje, že autorovy
ambice byly přece jen vyšší a že je vydavatel
shledal naplněnými.
Catalanův výklad se odvíjí po časové
ose, na jejíchž jednotlivých úsecích se autor zastavuje a podrobně zkoumá osobnosti
i fenomény, spojené s dějinami české literatury, například problém avantgardy, socialistického realismu, budovatelského románu,
role ideologie v literatuře, obrazu Sovětského svazu či vnímání kulturního dědictví.
Přehledný výklad přechází ve filozoficky
laděné esejistické pasáže, oživené četnými
ukázkami z literárních děl. Je třeba ocenit,
že se autor ve snaze pochopit vývoj literatury po roce 1945 vrací do meziválečného
období a zkoumá postoj KSČ k literárním
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tvůrcům, ale neopomíjí ani vývoj literatury
za okupace. Je zřejmé, že analýza některých otázek by občas zasluhovala i návratů
do 19. století, například v úvahách o tématu
vlastenectví, o akceptaci či negaci kulturních tradic. Kniha přináší metodologické
podněty k zamyšlení. Zmíním „macurovskou“ pasáž o symbolice mládí v české literatuře komunistické orientace. Blízko této
kapitoly nalezneme text věnovaný dobově
nejznámějšímu symbolu „věčného mládí“
– Juliu Fučíkovi. Rád bych ještě zdůraznil
jako známku dobrého vkusu autora, že v závěrečné části práce věnuje velkou pozornost
Bohumilu Hrabalovi, Josefu Škvoreckému
i poválečné tvorbě autorů, inspirovaných
surrealismem (např. Karlu Teigemu, Zbyňku Havlíčkovi a Egonu Bondymu).
Je škoda, že autor ve větší míře nezasadil výklad o české literatuře do mezinárodního kontextu a zůstal v tomto směru pouze u náznaků (srov. např. paralely českého
vývoje s konfrontací italského neorealismu
a poválečné avantgardy na s. 14). Do širších
dějinných souvislostí by si zasloužila zasadit
problematika odsunu Němců (a Maďarů)
z Československa. Alessandro Catalano
skicuje trochu zkratkovité pojetí odsunu
Němců jako jedné z příčin posunu doleva
(s. 17), vize odsunu podle něho hověla „starým představám části české politické scény,
poprvé v dějinách bylo opravdu na dosah
ruky vytvoření homogenního státu“ (s. 42)
a jeho uskutečnění prý přispělo k izolaci
naší země od Západu (s. 131). Odsun byl
ve skutečnosti jedním z projevů radikalismu, sdíleného v té době v širokém politickém spektru napříč Evropou a promítajícího se i do sféry sociální a hospodářské.
Je třeba též připomenout, že představa
o vytvoření národnostně homogenního
státu nepředstavovala v moderním českém
myšlení významný faktor. Loajálními Rakušany byli Palacký, Masaryk i Kramář, za první republiky se hlavní politické síly snažily
o srozumění s Němci, což vyústilo v jejich
účast ve vládě. Byl bych rovněž opatrný při
označení Václava Černého v červnu 1945
za mluvčího nezávislosti proti tendenci angažované kultury (s. 53). Díky vzpomínkám
Lumíra Čivrného víme, že Černý v té době
dokonce uvažoval o vstupu do komunistické strany. Fronty se teprve vyhraňovaly. Co
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je třeba vysoce ocenit, je Catalanův postřeh,
že přijetí sovětského modelu u nás nebylo povrchní – podobně jako u části italské
veřejnosti. „Bez masové účasti by byl tento
proces nemyslitelný“ (s. 132). Tato úvaha
připomíná dřívější tázání Jacquesa Rupnika
po domácích kořenech komunismu a nastoluje klíčovou otázku vnitřní podpory
komunismu.
Po práci Alessandra Catalana sáhnou
s chutí studenti historiografie a dějin české
literatury, kterým dodá především cennou,
systematizovanou faktografii. Neměli by ji
však opomenout ani vědci, působící v těchto
oborech, jakož i politologové a filozofové.
Kniha přináší cenné postřehy a metodologické podněty, jež stojí za další zpracování. Je doplněna bohatým poznámkovým
aparátem, seznamem literatury a jmenným
rejstříkem.
Jiří Křesťan
Tomáš B u r s í k : Ztratily jsme mnoho času… Ale ne sebe! Životy politických
vězeňkyň v československých věznicích
padesátých a šedesátých let dvacátého
století
Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 2006 (Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
PČR, č. 15), 198 s., ISBN 80-86621-25-1
I do života žen zasáhl tragicky tzv.
Vítězný únor. Na seznamu obětí komunistického režimu sice figuruje více mužů, ale
ani ženám se perzekuce nevyhnula. Režim
je nejen připravoval o jejich partnery, otce,
děti, ale i ony samy skončily často ve věznicích. Téma „žen za mřížemi“ zpracovává
historik Tomáš Bursík ve své nové knize.
Publikaci vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu jako tzv. sešit
č. 15. Studie se zabývá vztahem komunistického totalitního režimu k politickým
vězeňkyním v padesátých a šedesátých letech 20. století. V období komunistického
režimu bylo vězeňství nedílnou součástí
represí. Komunistická diktatura se snažila
ovládnout společnost, a v důsledku toho
na sklonku čtyřicátých let a v padesátých
letech 20. století velmi často využívala metod, které se v mnohém podobaly
praktikám nacistického režimu. Tyto metody měly eliminovat skutečné či domnělé
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oponenty režimu a také vést k zastrašení
obyvatelstva.
Totalitní vězeňství nečinilo žádných
rozdílů mezi pohlavími. Bursík zdůrazňuje, že komunistická moc se k ženám nechovala humánněji než k jejich mužským
protějškům. Obě skupiny sužovaly kruté
životní podmínky. Ponižování, těžká práce,
hlad, psychické týrání, to vše patřilo ke kaž
dodennímu životu za mřížemi v ženských
věznicích. Ve vězení neexistoval rozdíl ani
pokud jde o fyzické násilí páchaném na mužích a na ženách.
Publikace je rozdělena na dvě části
podobného rozsahu. První oddíl tvoří studie týkající se ženského vězeňství, druhý
přílohy vybraných archiválií. V knize jsou
přetištěny kupříkladu různá oficiální hlášení ke kázeňskému řízení, dále odůvodnění
potrestání vězeňkyň a především dopisy
odsouzených žen. Tyto materiály jsou rovněž přímou součástí prvního oddílu knihy.
Bursík hojně využívá citací z dopisů a také
oficiálních dokumentů. Právě tyto příklady
ilustrují krutost režimu lépe než jakkoli
odborně vydařený, avšak nenázorný text.
Bursíkovi však neodbornost vytýkat nelze.
Tématem komunistického vězeňství se
historik zabývá již několik let a vydal již
desítky studií, odborných článků a knih.
Zajímavou kapitolou je oddíl týkající se vztahů mezi jednotlivými skupinami
vězeňkyň. Bursík do prvního seskupení
řadí ženy odsouzené za kriminální delikty, do druhého ženy odsouzené po válce
lidovými soudy, kam patřily nejen Němky,
ale i české kolaborantky, udavačky apod.
Poslední skupinu tvořily politické vězeňkyně, odsouzené po roce 1948. Některé měly
zkušenosti již s vězeními a koncentračními
tábory nacistického režimu. Ve vězení se
tak mohla setkat bývalá trestankyně nacistického koncentračního tábora se svou
dozorkyní.
I když kniha patří mezi odborně naučnou literaturu, lze v ní najít i psychologickou rovinu. Tomáš Bursík popisuje, jak
se ženy snažily vzdorovat krutým životním
podmínkám, jak se tzv. politické vězeňkyně
pokoušely být si navzájem oporou. Autor
upozorňuje na problém střetávání žen,
které pocházely z intelektuálně vyspělého
prostředí, s osobami s nízkým vzděláním,
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často obhroublými, které byly odsouzeny
za činy kriminální povahy, kupříkladu krádeže, prostituci atd.
Bursík v knize zpracoval genderové
téma. To s sebou nese řadu problémů, především vzhledem k metodologii. Historik
nezvolil žádnou z metod sociálních věd,
drží se vědeckých postupů historických.
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Obecně je „žena v totalitní době“ přitažlivou, avšak doposud velmi málo historicky
zpracovanou látkou – přitom se nabízí řada
možných zpracování. Čtenářsky atraktivní
by kupříkladu bylo analyzovat všední život žen v totalitě, zaměřit se na diskriminaci
nebo na ženy v disentu. Tato témata na své
zpracování zatím ještě čekají.
Markéta Chalupová
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K životu a dílu Milana Šmerdy
Nebývá zvykem zveřejňovat bibliografii či životopis některého z historiků,
pokud nejde o jeho životní jubileum nebo nekrolog či výročí odchodu z tohoto
světa. Tentokrát jsme učinili výjimku a zařazujeme do tohoto čísla malou životopisnou črtu o Milanu Šmerdovi (1925–2008) a bibliografický soupis celého
jeho historického díla, ačkoliv v tomto roce nás k tomu nenabádá žádné kulaté
výročí. Činíme tak proto, že mu to členové Matice moravská a také celá redakce
Časopisu Matice moravské dluží – vždyť byl dlouholetým členem výboru Matice
moravské a v letech 1994–2000 i jeho místopředsedou a od roku 1994 až do roku
2008 také členem redakce jejího časopisu. Na tomto přesvědčení nic nemění fakt,
že základní údaje o jeho životě a díle tento časopis nedávno dvakrát připomenul,
nejprve u příležitosti výročí jeho osmdesátých narozenin v roce 2005 (ČMM 124,
2005, s. 379–382) a poté v souvislosti s jeho úmrtím 24. prosince 2008 (ČMM
128, 2009, s. 278–281). Neméně pádným důvodem k tomu, abychom život
a dílo Milana Šmerdy znovu připomněli, je ovšem též skutečnost, že životopisnou
vzpomínku na něj poskytla jeho manželka, která ho provázela celým životem.
Redakce
* * *

Milan Šmerda se narodil 15. června 1925 jako druhé dítě v rodině
tesařského mistra a italského legionáře. Matka byla učitelkou, ale brzy
v roce 1929 zemřela. Po její smrti měla na vývoj malého Milana největší
vliv matčina rodina s učitelskou tradicí. Dědeček, Cyril Hladký, vzdělaný
demokrat působil jako učitel v Boleradicích, kde založil školu, Sokol
a dodnes úspěšný divadelní spolek. Jeho dobrými přáteli byli bratři Mrštíkové, často s nimi besedoval. Praděd Antonín Žemla, starosta, čestný
občan Koválovic, zakladatel hasičského sboru, Národní jednoty a Sokola,
byl vůdcem pokrokového hnutí na Pozořicku. Své uvědoměle vlastenecké
a pokrokové přesvědčení neskrýval a hrdě vyznával a tyto zásady vštěpoval
i všem členům svého rodu.
Milan Šmerda šel ve šlépějích svých předků, ale svou profesní kariérou
je daleko předčil. Po přestěhování do Slavkova u Brna navštěvoval v letech
1931–1936 obecnou školu, reálné gymnázium absolvoval v Bučovicích
v letech 1936–1944. Po osvobození se dal zapsat na filozofickou fakultu
brněnské univerzity. Nepřekvapilo, že se rozhodl pro studium historie
a ruského jazyka, neboť na jeho lásku k historii a klasické ruské literatuře
mělo vliv rodinné prostředí.
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Studenta s nepřehlédnutelným nadáním pro jazyky a zájmem o slovanské dějiny si v roce 1947 všiml prof. Josef Macůrek a nabídl mu stipendijní
studium na filologické fakultě B. Bieruta ve Vratislavi v Polsku. Tam Milan
Šmerda navštěvoval přednášky prof. Maleczyńského a Czaplińského z dějin
Polska a Slezska v období pozdního feudalismu. Po návratu ukončil v roce
1950 studium druhou státní zkouškou a nastoupil jako středoškolský učitel
na gymnáziu v Novém Jičíně. Působil zde jen krátce, přesto studenti vzpomínali na jeho krásný vztah k předmetu, který učil, a na zajímavé hodiny,
nápadnou skromnost, noblesu v jeho vystupování. V dopisech mu psali:
„Vaše laskavost, názornost podání, brilantní vtip nás uváděly v nadšení.“
V letech 1951–1953 plnil Milan Šmerda povinnou dvouletou vojenskou službu. Po jejím ukončení byl povolán na pedagogickou školu
v Krnově a v roce 1954 na místo asistenta v oboru slovanských dějin
na filozofické fakultě brněnské univerzity. V roce 1955 odmítl členství
v KSČ, a proto musel odejít z fakulty. K 1. říjnu 1955 byl se souhlasem
prezidia ČSAV ustanoven vědeckým aspirantem na obor slovanských dějin
v brněnské pobočce Slovanského ústavu ČSAV. Pod vedením prof. Josefa
Macůrka pracoval na kandidátské práci Třídní boje poddaného lidu ve Slezsku
v období pozdního feudalizmu a intenzivně se podílel na přípravě kolektivního díla Češi a Poláci v minulosti. Kandidátskou práci odevzdal v roce 1960
a obhájil v roce 1961. Na jejím základě vyšla práce Těšínsko před povstáním
v r. 1766 (Ostrava 1962).
V osobním životě uzavřel v roce 1955 sňatek s Věrou Sokolovou,
středoškolskou učitelkou, která studovala na gymnáziu ve Vysokém Mýtě,
kde navštěvoval besedy se studenty Jaroslav Seifert. K sňatku věnoval Jaroslav Seifert novomanželům krásně veršovanou „Svatební rondelu“. Když
se jim v roce 1958 narodila dcera Hana, podařilo se jim teprve v roce 1959
překonat bytové potíže a vytvořit společnou domácnost. Věra Šmerdová
stále vedla korespondenci J. Seiferta se studenty v Brně. Seifert vzpomínal
na své mládí, jak poblouznil vstupem do KSČ. V roce 1969 byl M. Šmerda
pozván na StB a kritizován pro svůj zásadní postoj vůči sovětské okupaci,
korespondence s J. Seifertem tím skončila. Publikační činnost M. Šmerdy
byla v letech 1973–1988 omezena (perpetuum silentium).
Po reorganizaci Slovanského ústavu přešel jako vědecký pracovník
do nově zřízeného Ústavu dějin evropských socialistických států ČSAV.
V nově zřízeném ústavu pracoval od roku 1963 (v letech 1970–1972 jako
vedoucí brněnského pracoviště) až do odchodu do důchodu v roce 1987.
V letech 1996–2007 byl vědeckým pracovníkem Slezského ústavu v Opavě,
členem výboru Matice moravské a členem redakce jejího časopisu. Byl také
aktivním členem Masarykovy společnosti.
Milan Šmerda publikoval doma i v zahraničí. Byl zván na mezinárodní
sympozia do Kalifornie, Oxfordu aj. Jeho zásluhou se dostávaly publikace
o práci českých historiků do Polska a jinam. Tyto publikace ocenili zvláště

212

K

Ž

I

V

O

T

U

A

D

Í

L

U

prof. Jerzy Kowecki, prof. Krystyn Matwijowski z Vratislavi, Dr. Robert
Luft z Mnichova aj. „Nezastupitelné místo má dílo M. Šmerdy, jeho výzkum
a zhodnocení pramenů k dějinám Slezska, Těšínska, ale také Uher (Slovenska)
a prvořadě Polska, jižních Slovanů v širokém spektru dějin střední, jihovýchodní
i východní Evropy. Jeho dílo zůstává s námi bohaté a plodné i nadále,“ napsal
o něm prof. Richard Pražák.
Milan Šmerda zůstává známým a oceňovaným historikem. Jeho literární pozůstalost, která dokumentuje jeho vysoce hodnocenou a rozsáhlou
odbornou činnost, byla předána Archivu Akademie věd, kde je evidována
jako osobní fond „Milan Šmerda“. Stala se tak součástí národního archivního dědictví. Jeho písemnosti zůstanou svědectvím o historickém vývoji
společnosti pro budoucí generace.
Věra Šmerdová
Bibliografie Milana Šmerdy 1955–2009
1955
Knižní publikace
Poddanské poměry v Horním Slezsku a zvláště na Těšínsku od sklonku 16. stol. do 60.
let 18. stol. Brno, Slovanský ústav ČSAV, Filozofická fakulta MU 1955 (nepublikovaný rkp. disertační práce), 509 s.
Studie a články
K bojům poddaného lidu na Těšínsku v 1. polovině 18. století. SlSb 53, 1955, s. 449–479.
Těšínský lid v boji proti feudalismu. In: Výstava Těšínska, průvodce. Český Těšín
1955, s. 101–104.
Recenze a zprávy
Historický sborník SAVU X, 1952. ČMM 74, 1955, s. 342–344.
Prameny k československým dějinám vojenským. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra ČSR. Sv. I–VI. Praha 1937–1955. HČ 3, 1955, s. 431–434.
Winter, Eduard: Die Pflege der west- und südslawischen Sprachen in Halle im 18. Jahr
hundert. (Beiträge zur Geschichte des bürgelichen Nationwerdens der west- und
südslawischen Völker). Berlin, Akademie-Verlag 1954, 292 s. SlSb 53, 1955,
s. 447–448. Též HČ 4, 1956, s. 269–273.
1956
Studie a články
Povstání poddaných na bílském panství v r. 1746. (Vývoj vztahů mezi vrchností
a poddanými od 30-leté války do r. 1746). In: Radostná země 6, 1956, s. 1–10.
Protireformace a národnostní situace v Horním Slezsku. In: K otázkám dějin Slezska.
Diskuse a materiály z konference. Uspořádal A. Grobelný. Ostrava, KNV
1956, s. 96–110.
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Recenze a zprávy
Popiołek, O. S.: Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do 1811 r. Warszawa, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza 1954. 108 s. SlSb 54, 1956, s. 300–302.
Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra ČSR. Sv. VII. 1643–1645. Praha, Naše vojsko 1955. 493 s. HČ 4, 1956,
s. 436–438.
Sobótka. Organ Wrocławskiego Towarzystwa Milośników Historii 7–10, 1952–1955.
Wrocław. SlSb 54, 1956, s. 567–573.
1957
Studie a články
K otázce valašské pastýřské kolonizace na Těšínsku v 17. stol. SlSb 55, 1957, s. 503–513.
Recenze a zprávy
Heck, R. – Leszczyński, J.: Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566
i 1567. Wrocław, Ossolineum 1956. 276 s. SlSb 55, 1957, s. 157–159.
Kwartalnik Opolski I, 1955; II, 1956. [Opole], Opolskije Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
SlSb 55, 1957, s. 565–570.
1958
Studie a články
Opolskie i kozielskie majątki kameralne w l. 1666–1727. Sobótka 13, 1958, s. 529–577.
Protireformace a národnostní vývoj Horního Slezska. SlSb 56, 1958, s. 98–108.
Recenze a zprávy
Gierowski, J. – Michalkiewicz, St.: Wystạpienia chłopów w Niemodlińskiem w 20-tych
latach 18 w. Studia i materiały z dziejów Śląska. Wrocław, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk 1957, t. 1, s. 7–79. SlSb 56, 1958, s. 270–272.
1959
Studie a články
Parcelace těšínských dvorů v l. 1769–1772 a vznik ustroňských železáren. SlSb 57,
1959, s. 423–446.
Těšínské komorní panství v polovině 17. stol. SlSb 57, 1959, s. 39–73.
Recenze a zprávy
Rebro, K.: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1959. 666 s. SlSb 57,
1959, s. 532–534.
Sobótka 12, 1957. 602 s. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. SlSb 57, 1959, s. 130–132.
Překlady
Leszczyński, J.: Selská povstání v Čechách a na Moravě v l. 1679–1680 a současná
hnutí poddaných v knížectví svídnicko-javorském a hrabství kladském. SlSb 57,
1959, s. 313–319.
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1960
Studie a články
Między czeską i polską orientacją kulturalną. (Czeskie i polskie wpływy kulturalne
na Gór. Śląsku po wojnie trzydziestoletniej). Sobótka 15, 1960, s. 497–514.
Recenze a zprávy
Popiołek, Fr.: Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego. Katowice, Śląsk 1958. 238 s. SlSb
58, 1960, s. 426–428.
1961
Studie a články
K otázce zbojnictví jako formy třídního boje. SPFFBU 10 (řada C – historická, č. 8),
1961, s. 313–332.
Postavení poddaných ve střední Evropě v období pozdního feudalismu se zřetelem k jejich
právním vztahům k půdě, zvl. ve Slezsku. SHS 4, 1961, s. 263–322.
Recenze a zprávy
Macůrek, J.: Valaši v západních Karpatech v 15.–18. století. K dějinám osídlení hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy. Ostrava, Krajské nakladatelství 1959.
527 s. SPFFBU 10 (C 8), 1961, s. 532–534.
Maleczyńska, E. – Maleczyński, K.: Studia z dziejów polskich i czechosłowackich. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1960.
334 s. SlSb 59, 1961, s. 415–418.
Orzechowski, K.: Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej.
Opole, Sobótka Instytut Śląski w Opolu 1959. 400 s. SlSb 59, 1961, s. 412–415.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 13, 1958. 678 s. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. SlSb 59, 1961, s. 378–380.
Studia z dziejów polskich i czechosłowackich. Tom 1. Wrocław 1960. SlSb 59, 1961,
s. 415–418.
Překlady
Leszczyński, J.: Zbíhání slezských a hornolužických poddaných do Čech a na Moravu
v 17. století. SlSb 59, 1961, s. 49–61.
1962
Knižní publikace
Těšínsko před povstáním v r. 1766. Ostrava, Krajské nakladatelství 1962, 240 s.
(Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě, sv. 44.)
Recenze a zprávy
Leszczyński, J.: Ruchy chłopskie na pogórzu sudeckim w drugiej połowie 17 wieku.
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
– PAN 1961. 390 s. SlSb 60, 1962, s. 274–277.
1963
Studie a články
Polská diskuse o krizi v 17. století. SMM 82, 1963, s. 197–200.
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Recenze a zprávy
Rozdolski, R.: Die grosse Steuer- und Agrarreform Josefs II. Ein Kapitel zur österreichischen
Wirtschaftsgeschichte. Warszawa, PWN 1961. 199 s. ČsČH 11, 1963, s. 775–778.
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 16, 1961. Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 636 s. SlSb 61, 1963, s. 335–337.
1964
Studie a články
Doba státního a národního úpadku Čechů a Poláků (od poloviny 17. století do 70. let
18. století). In: Češi a Poláci v minulosti I. Praha, ČSAV 1964, s. 330–375.
Recenze a zprávy
Leszczyński, J.: Walka protestanckiej ludnósci wiejskiej na Podgórzu Sudeckim z kontrreformacją. Studia i materiały z dziejów Śląska 4, 1962, s. 23–64. SlSb 62,
1964, s. 271–272.
Na okraj polských diskusí o ekonomice pozdního feudalismu a počátků kapitalismu. SlSb
62, 1964, s. 234–237.
Rozdolski, R.: Stosunki poddańcze w dawnej Galicji. Tom 1 a 2. Warszawa, PWN 1962.
307 s. + 426 s. SlSb 62, 1964, s. 545–548. Též ČČH 12, 1964, s. 869–870.
Válka, J.: Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. (Syntéza dějin feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě). Praha, SPN 1962.
263 s. SlSb 62, 1964, s. 419–423.
Warszawa – Praha, rozhovor přes hranice. Kulturní tvorba 17, 1964, s. 10.
1965
Recenze a zprávy
Dělení Polska a jeho ohlasy v českých zemích. (Poučení pro dnešek). Nová svoboda
21, 1965, s. 3.
Dohnal, Miloň: K otázce procesu původní akumulace na severní Moravě a ve Slezsku.
SlSb, 63, 1965, s. 289–311. ČsČH 13, 1965, s. 902.
Echa rozbiorów Polski v krajach czeskich. (1000 lat wzajemnych stosunków). Głos
ludu 21, 1965, s. 3.
Gierowski, J.: Zabiegi o podniesienie poziomu sukiennictwa w krajach korony czeskiej
w poczatkach 18. wieku. Sobótka 19, 1964, s. 195–210. SP 51, 1965, s. 317.
Též SlSb 64, 1966, s. 129.
Góralski, Zbigniew: Tranzyt zbożą austryackiego przez Polskę a powstanie Kościuszkowskie. Przeglad Historyczny 55, 1964, s. 405–433. SlSb 63, 1965, s. 282–283.
Krandžalov, Dimitr: Valaši na Moravě: materiály, problémy, metody. Praha, SPN
1963. 248 s. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica.
Historica 5). SlSb 63, 1965, s. 132–134.
Kulczykowski, M.: Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski Zachodniej w drugiej
połowie XVIII wieku; Frančić, M.: Kraków produkujący i konsumujący. Warszawa,
PWN 1963. 174 s. ČsČH 13, 1965, s. 303. Též SlSb 63, 1965, s. 266–268.
Lipský vítěz Karel Schwarzenberg očima svého potomka. Karl Fürst Schwarzenberg,
Feldmarschall Fürst Schwarzenberg: der Sieger von Leipzig. Wien, Verlag Herold
1964. 511 s. HaV 1965, s. 495–497.
Výstava Československá armáda 1918–1965 ve Vojenském muzeu. HaV 1965,
s. 859–864.
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1966
Studie a články
Habsburský absolutismus a Uhry. SP 52, 1966, s. 367–368.
Pohled do hospodářských a sociálních poměrů drobného statku na Těšínsku v 17. stol.
(Vendryně). ČSM 15, 1966, s. 13–41. (Spoluautor Andělín Grobelný.)
Polsko-ruský spor a naše národní obrození. SP 52, 1966, s. 219–225.
Zápas šlechty s absolutismem a česko-polské vztahy v letech 1618–1795. In: Tisíc let
česko-polské vzájemnosti. Materiály z vědecké konference. Hradec u Opavy.
Sv. 1. Opava, Slezský ústav ČSAV 1966, s. 147–163.
Recenze a zprávy
Absolutismus – problém otevřený. (Hodnocení formy absolutismu v polské historiografii).
SP 52, 1966, s. 113–116.
Adamus, Jan: Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1961.
177 s. (Prace Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Wydz. 2., Nr. 37); Adamus,
Jan: O kierunkach polskiej myśli historycznej. Vyd. Henryk Grajewski. Łódź
1964. 78 s. (Prace Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Wydz. 2., Nr. 52). SlSb
64, 1966, s. 124–126.
Habsburský absolutismus a Uhry. (Nouvelles Études historiques: Publiées á l’occasion du
XIIe Congrés International des Sciences Historiques par la Commission Nationale
des Historiens Hongrois. Budapest, Akadémiai Kiadó 1965. 666 s. /Maison d’édition
de l’Académie des Sciences de Hongrie/). SP 52, 1966, s. 367–368.
Inglot, St. – Szkurlatowski, Z. – Wiatrowski, L.: Stan i potrzeby badań nad wysokością
plonów w rolnictwie śląskim w okresie od XVI do XIX wieku. Sobótka 20, 1965,
s. 326–365. SlSb 64, 1966, s. 418.
Kašpar, Jaroslav: Nevolnické povstání v Čechách roku 1680. Praha, Univerzita Karlova, 1965. 217 s. (Příspěvky k dějinám třídních bojů v Čechách 3. AUC, Philosophica et historica, Monographia 8). SMM 85, 1966, s. 288–291.
Malczewska, M. K.: Nieznana relacja o pobytu Fryderyka I na Śląsku. Sobótka 20, 1965,
s. 224–228. SP 52, 1966, s. 240.
Michalski, Jerzy: Polska wobec wojny o sukcesję bawarską. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – PAN 1964. 153 s. ČsČH
14, 1966, s. 137–138.
Orzechowski, K.: Prawo karne i jego roła w stosunkach wsi feudalnej. Sobótka 18, 1963.
SlSb 64, 1966, s. 129.
Polský historik o Horní Lužici v 17. století. Leszczyński, Józef: Stany Górnych Łużyć w
latach 1635–1697. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich 1963. 299 s. (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
Seria A, Nr 95); Leszczyński, Józef: Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in
den Jahren 1635–1720. Bautzen, Domowina-Verlag 1964. 327 s. (Spisy Instituta
za Serbski Ludospyt w Budyšinje 21). SlSb 64, 1966, s. 139–141.
Práce o lidových hnutích ve střední a východní Evropě. Pascu, Stefan: Rolnická hnutí
ve střední a jihovýchodní Evropě od 15. do 20. století. (Misçari taranesti). SP 52,
1966, s. 368.
Procházka, Vladimír: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17.
století. Praha, ČSAV 1963, 585 s. + obr. (Právněhistorická knižnice, ř. A, sv. 6).
ČsČH 14, 1966, s. 73–76.
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Purš, J.: Struktur und Dynamik der industriellen Entwicklung in Böhmen im letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts. Berlin, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1965, Teil
1, s. 160–196; Teil 2, s. 103–124. SMM 85, 1966, s. 291–292.
Rok nadziei i rok klęski 1791–1792. Z korespondencji Stanisława Augusta z posłem
polskim v Petersburgu Augustynem Deboli. Ed. J. Łojek. Warszawa, Czytelnik
1964. 248 s. SP 52, 1966, s. 52.
Wróblewski, Tadeusz: Wspólne elementy w ludowych kulturach środkowej Europy.
Poznań, Universytet im. A. Mickiewicze 1964. 320 s. (Prace Wydziału filozoficzno-historycznego 3). ČsČH 14, 1966, s. 137.
1967
Studie a články
Politické a hospodářské vztahy v době utváření novodobých národů. I. Vztahy politické.
II. Vztahy hospodářské a společenské. In: Češi a Poláci v minulosti II. Praha,
Academia 1967, I. s. 55–78; II, s. 81–86.
Tažení polského vojska přes české země v r. 1813. HaV 1967, s. 405–436.
Recenze a zprávy
Acta Universitatis Wratislaviensis 37, Historia 10, 1965. 186 s. SlSb 65, 1967,
s. 127–129.
Dohnal, Miloň: Původní akumulace a vznik manufaktur v severomoravské plátenické
oblasti. Praha, SPN 1966. 128 s. (Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 2). SMM
86, 1967, s. 296–298.
Knop, Alois: Spisovná čeština ve Slezsku v 16. století. Praha 1965. 175 s. (Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 1). SPFFBU C 14, 1967, s. 168–169.
Kowecki, Jerzy: Pospolite ruszenie w insurekcji 1794 r. Warszawa, Ministerstwo Obrony
Narodowej 1963. 326 s. SlSb 65, 1967, s. 131–132.
Kučera, K. – Truc, M.: Zahraniční studenti na pražské právnické fakultě v 17. století.
Právněhistorické studie 11, 1965, s. 53–73. SlSb 65,1967, s. 144.
Leszczyński, J.: Nieudana próba odzyskania księstwa Opolsko-Raciborskiego przez
Habsburgów w 1652 r. Sobótka 20, 1965, s. 34–44. SlSb 65, 1967, s. 143–144.
Nowiński, Cz.: Żywienie robotników dniówkowych w folwarkach biskupstwa wrocław
skiego w 2. poł. XVII w. Sobótka 21, 1966, s. 24–35. ČsČH 15, 1967, s. 772.
SlSb 66, 1968, s. 285.
Schramm, Gottfried: Der polnische Adel und die Reformation 1548–1607. Wiesbaden,
Franz Steiner 1965. 380 s. (Veröffentlichungen des Instituts für europäische
Geschichte Mainz, Bd. 36). SlSb 65, 1967, s. 137–138.
Urban, Wacław: Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich a słowackich
w 16–17 wieku. Kraków, Uniwersytet Jagielloński 1966. 149 s. SMM 86, 1967,
s. 287–290.
Západ přijme Slovany? (K novým proměnám teorie „Abendlandu“ v západoněmecké
historizující publicistice). SP 53, 1967, s. 165–168.
Zytkowicz, L.: Ze studiów nad wysokością plonów w Polsce od XVI do XVIII w. KHM
1966, s. 457–490. ČsČH 15, 1967, s. 146.

218

K

Ž

I

V

O

T

U

A

D

Í

L

U

1968
Studie a články
Bernard Tanner a jeho cesta do Polska a Moskvy v l. 1676–1679. Slavia 37, 1968,
s. 627–642.
České slovanství v období státního a národního úpadku. In: Slovanství v národním
životě Čechů a Slováků. Praha, Melantrich 1968, s. 62–74.
Lidové bouře na Karvinsku v 18. století a jejich sociální pozadí. In: Sborník příspěvků
k dějinám a výstavbě města Karviná. Karviná 1968, s. 53–71.
Slezsko a Ostravsko v letech 1620–1742. Hospodářské a sociální poměry. In: Ostravsko
do roku 1848. Kapitoly k historickému vývoji Slezska a Ostravska od pravěku
k revolučnímu roku 1848. Ostrava, Profil 1968, s. 123–144.
Východní Evropa v evropských dějinách. (Úvahy a náměty). SHS 7, 1968, s. 69–92.
Recenze a zprávy
Czapliński, Władysław: O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy. Warszawa,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1966. 291 s. SlSb 66, 1968, s. 130–131.
Koestler, Arthur: The ghost in the machine. Chicago, Henry Regnery company 1967.
384 s. ĎaS 12, 1968, s. 46–48.
Mnohotvárnost a jednota evropské kultury. SP 54, 1968, s. 175–176.
Vaňáček, Michael: Francouzové a Morava v době Velké francouzské revoluce a koaličních
válek. Brno, Musejní spolek 1965. 134 s. (Vlastivědná knihovna moravská 4).
SlSb 66, 1968, s. 285–286.
Ve Vídni o malých národech. Universitas 1968, s. 82–85.
1969
Studie a články
Pražský student v Moskvě v r. 1678. ĎaS 11, 1969, s. 27–28.
Recenze a zprávy
Absoljutizm v Rossii (XVII–XVIII vv.). Sbornik statej k semidesjatiletiju so dnja roždenija
i sorokapjatiletiju naučnoj i pedagogičeskoj dejatel’nosti B. B. Kafengauza. Moskva,
Nauka 1964. 517 s. SP 55, 1969, s. 219–221.
Úloha malých národů a smysl jejich existence. [Wien, 18.–20. 9. 1968]. SP 55, 1969,
s. 58–60.
Překlady
Ossowski, St.: O mechanismech nátlaku a přizpůsobení. Host do domu 15, 1969,
s. 10–14.
1970
Studie a články
Vztahy lidových hnutí na Těšínsku k hnutím v okolních zemích v 18. století. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr. 109, Historia 17, 1970, s. 93–113.
Recenze a zprávy
Blanc, Simone: Historie d’une Phobie: Le Testament de Pierre le Grand. Cahiers du Monde
russe et soviétique 9, 1968, s. 265–293. SP 56, 1970, s. 376–377.
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Dihm, Jan: Kościuszko nieznany. Wrocław, Ossolineum 1969. 445 s. SP 56, 1970,
s. 206–208.
Giertych, Jędrzej: U żródeł katastrofy dziejowej Polski: Jan Amos Komensky. Londyn,
Tow. im. Romana Dmowskiego NR 1964. 366 s. SlSb 68, 1970, s. 417–419.
Heymann, Frederick G.: Poland and Czechoslovakia. New Jersey, Engelwood Cliffs 1966.
181 s. (The modern nations in historical perspective). SlSb 68, 1970, s. 444.
Hroch, Miroslav: Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern
Europas: Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen. Praha, Univerzita Karlova 1968. 171 s. (AUC, Philosophica et
historica, Monographia 24). ČMM 89, 1970, s. 146–152.
K diskusi o československo-polských vztazích. (M. Orzechowski: Czechosłowacka synteza
dziejów stosunków polsko-czechosłowackich w XIX–XX w. Sobótka 24, 1969,
s. 257–271). SlSb 68, 1970, s. 77–79.
Kopczewski, J. St.: Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji. Warszawa, Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1968. 463 s. SP 56, 1970, s. 208.
Leszczyński, Józef: Władysław IV a Śląsk w latach 1644–1648. Wrocław – Warszawa
– Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969. 232 s. (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, Nr 135). SlSb 68, 1970, s. 95–97.
Macůrek, Josef: České země a Slovensko (1620–1750). Studie z dějin politických,
hospodářských a interetnických vztahů. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1969.
339 s. (Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta 147). ČMM
89, 1970, s. 99–102.
Podraza, Antoni: Początki rządów austriackich w Krakowskiem (1772–1795). Kraków,
PWN 1967. 30 s. (PAN, oddział w Krakowie, Nauka dla wszystkich, Nr 55). SP
56, 1970, s. 206.
Rácz, István: A hajdúk a XVII. században. Debrecen, Alföldi Nyomda 1969. 240 s. (Acta
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, Historica 8). SP 56,
1970, s. 204–205.
Raków – ognisko arianizmu. Ed. Stanisław Cynarski. Kraków, PWN 1968. 231 s.
SP 56, 1970, s. 309–310.
Serczyk, Władysław A.: Koliszczyzna. Kraków, Uniwersytet Jagielloński 1968. 173 s.
SlSb 68, 1970, s. 94–95.
Studia z dziejów kultury i ideologii, ofiarowane E. Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy
dydaktycznej i naukowej. Wrocław – Warszawa – Kraków 1968. 274 s. SlSb
68, 1970, s. 442–444.
Wachowski, M.: Rolnictwo polskie w kręgu postępowych wpływów międzynarodowych
w latach 1750–1830. Sobótka 24, 1969, s. 11–26. SlSb 68, 1970, s. 442.
Žabiňski, Z.: Porównanie waluty, cen i zarobków w Czechach i w Polsce w XIV–XVIII
wieku. Kwartalnik historii kultury materialnej 13, 1965, s. 719–726. SlSb 68,
1970, s. 442.
1971
Studie a články
Josef Dobrovský v politickém životě Moravy v 90. letech 18. století. ČMM 90, 1971,
s. 94–102.
Lidová protifeudální hnutí ve střední a východní Evropě. Usp. Milan Kudělka. Praha,
Academia 1971. (Slovanské historické studie 8), s. 5–7. [Úvod.]
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Pozdněfeudální lidová hnutí v Polsku a v Uhrách jako nástroj mocenského boje a předmět
manipulace. In: Lidová protifeudální hnutí ve střední a východní Evropě.
Usp. Milan Kudělka. Praha, Academia 1971. (Slovanské historické studie
8), s. 41–93.
Śląski import zboża w roku 1736/1737. (Przyczynek do historii kontaktów handlowych Śląska z sąsiednimi ziemiami). Sobótka 26, 1971, s. 145–155.
Recenze a zprávy
Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Maria Terezia korában, sv. I. Ed. Felhő
Ibolya. Budapest, Akademiai Kiadó 1970. 530 s. SP 57, 1971, s. 412–413.
Ćelap, Lazar: Zemunski vojni komunitet (1717–1881): primljeno na X skupu Odeljenja društvenih nauka, 9. 11. 1965. Beograd 1967. (Spomenik Srpska akademija
nauka i umetnosti 117). 106 s. SP 57, 1971, s. 327–328.
Čuprová, Ludmila: Rusika v moravských a opavsko-krnovských knihovnách v 17. a 18.
století. ČMM 89, 1970, s. 27–45. SP 57, 1971, s. 253.
Diskuse o charakteru carského absolutismu. SP 57, 1971, s. 235–238.
Historia chłopów polskich. T. 1. Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Ed. Stefan
Inglot. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970. 578 s. (Zakład
historii ruchu ludowego przy NK ZSL). SP 57, 1971, s. 412.
Krman, D.: Itinerarium: Cestovný denník z rokov 1708–1709. Študiu o diele napís.
Josef Minárik, životopis a pozn. napísal a text prel. Gustáv Viktory. Bratislava,
SAV 1969. 975 s. (Pamiatky staršej literatúry slovenskej, zv. 8). SP 57, 1971,
s. 52–53.
Maciszewski, Jarema: Szlachta polska i jej państvo. Warszawa, Wiedza powszechna
1969. 235 s. (Omega, sv. 148/149). SP 57, 1971, s. 64–65.
Patzelt, Herbert: Der Pietismus im Teschener Schlesien 1709–1730. Göttingen 1969.
164 s. SlSb 69, 1971, s. 106–108. Též SP 57, 1971, s. 67–68.
Prameny k dějinám Těšínska v Budapešti. SlSb 69, 1971, s. 92–93.
Putek, Józef: Miłościwe pany i krnąbrne chłopy włościany. Szkice i sylwetki z dziejów
poddaństwa, pańszczyzny, grabieźy wojskowych, procesow sądowych i innych form
ucisku społecznego na dawnym pograniczu śląsko-polskim. Warszawa, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza 1969. 495 s. SP 57, 1971, s. 321–322.
Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Göttingen, Dietrich
Gerhard 1969. 437 s. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte,
Bd. 27). SP 57, 1971, s. 250–252.
Za Jiřím Jiráskem. (Nekrolog). ČMM 90, 1971, s. 379–381.
Zasedání Československo-maďarské historické komise. [Bratislava, 4.–5. 5. 1971]. SP
57, 1971, s. 338–340.
1972
Studie a články
Jiří Branković v Čechách. SP 58, 1972, s. 85–96.
K počátkům hospodářských vztahů českých zemí a Haliče. SP 58, 1972, s. 116–122.
Pokus o obrácení obchodu českých zemí k Jadranu v první polovině 18. století. SP 58,
1972, s. 272–281.
Polské vojsko v českých zemích v roce 1813. SlSb 70, 1972, s. 248–264.
Sporck a jeho styky s Bělehradem. ČMM 91, 1972, s. 282–304.
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Recenze a zprávy
Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und in den anschliessenden Gebieten.
Wien, Deuticke 1970. 246 s. SP 58, 1972, s. 148–150.
Florovskij, A. V.: Ot Poltavy do Pruta. Iz istorii russko-avstrijskich otnošenij v 1709–1711
gg. Praha, Univerzita Karlova 1971. 140 s. (AUC, Philosophica et historica,
Monographia 31). SP 58, 1972, s. 502–503.
Görlich, E. J. – Romanik, F.: Geschichte Österreichs. Innsbruck, Tyrolia 1970. 624 s. SP
58, 1972, s. 140.
Grodziski, Stanisław: Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji. (1772–1848).
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1971. 303 s. (Prace komisji nauk historycznych, Nr. 28). SP 58, 1972, s. 231–232.
K padesátinám Milana Kudělky. SlSb 70, 1972, s. 304–306.
Kamiński, A.: Konfederacja sandomierska wobec Rosji v okresie poaltranstradzkim
1706–1709. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich 1969. 160 s. (Prace Komisji Nauk Historycznych / PAN – oddział
w Krakowie, Nr. 23). SP 58, 1972, s. 66.
Mihordea, V.: Maîtres du Sol et Paysans dans les Principautés Roumaines au XVIIIe
siècle. Bucarest, L’Académie de la République Socialiste de Roumanie 1971. 282 s.
(Bibliotheca Historica Romaniae, Études, No 36). SP 58, 1972, s. 420–421.
Ostrowski, Wincenty: Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie 17
wieku (w świetle wizytacji kościelnych). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971. 148 s. (Prace Wrocł. Tow. Nauk.
Seria A, Nr 145). SP 58, 1972, s. 229.
Pallas, Ladislav: Jazyková otázka a podmínky utváření národního vědomí ve Slezsku.
Ostrava, Profil 1970. 164 s. SP 58, 1972, s. 232.
Polska w epoce Oświecenia. Państwo, społeczeństwo, kultura. Ed. Bogusław Leśnodorski.
Warszawa, Wiedza powszechna 1971. 472 s. SP 58, 1972, s. 496–498.
Reinhold, Josef: Polen / Litauen auf den Leipziger Messen des 18. Jahrhunderts. Weimar,
Böhlau 1971. 194 s. SP 58, 1972, s. 229–231.
Šimeček, Zdeněk: Zprávy o Polsku a východní Evropě a úloha Vratislavi v českém
zpravodajství 16.–17. století. SlSb 70, 1972, s. 285–298.
Vávra, Miloslav: Mezinárodní styky Moravskoslezské společnosti pro zvelebování orby,
přírodoznalství a vlastivědy s obdobnými zahraničními společnostmi, zejména ruskými. Acta Universitatis Agriculturae, Facult. agronom. 19. Brno 1971, s. 179–196.
SP 58, 1972, s. 506.
Vávra, Miloslav: Styky Moravskoslezské společnosti pro zvelebování orby, přírodoznalství
a vlastivědy s Maďarskou zemědělskou společností, zvláště s Ferencem Schamsem.
Acta Universitatis Agriculturae, Facult. agronom. 19. Brno 1971, s. 627–645. SP
58, 1972, s. 426.
Slovníková hesla
Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Praha, SPN 1972, 560 s. Edice Slovanské
knihovny. (Hesla: Adamus Alois, s. 23–24; Hrbek Ivan, s. 170–171; Kabrda
Josef, s. 212–214; Matějek František, s. 307; Rypka Jan, s. 413–414.)
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1973
Recenze a zprávy
10. zasedání československo-maďarské historické komise (6.–8. 12. 1972, Budapešť). SP
59, 1973, s. 166–168.
Arató, Endre: Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében. Budapest, Akadémiai
Kiadó 1971. 600 s. SP 59, 1973, s. 317–319.
Conrads, N.: Die Durchführung der Altranstädter Konvention in Schlesien 1707–1709.
Köln, Böhlau 1971. 416 s. (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 8). SlSb 71, 1973, s. 156–157. Též ČČH 22,
1974, s. 911–912. SP 60, 1974, s. 250–251.
Davies, Norman: Wielka Brytania a plebiscyt cieszyński 1919–1920. Sobótka 27, 1972,
s. 139–166. SlSb 71, 1973, s. 319.
Dostjan, Irina S.: Rossija i balkanskij vopros: iz istorii russko-balkanskich političeskich svjazej v pervoj treti 19 v. Moskva, Izd. Nauka, 1972, 368 s. SP 59, 1973, s. 425–426.
Godechot, Jacques: Les révolutions (1770–1799). Paris, Presses Univesitaires de France
1970. 424 s. (Nouvelle Clio 36). SP 59, 1973, s. 62–63.
Hlaváčková-Kratochvílová, Ludmila: Jan Theobald Held 1770–1851. Život a působení
pražského lékaře, rektora University Karlovy. Praha, Univerzita Karlova 1972.
212 s. (Práce z dějin Univerzity Karlovy 10). ČsČH 21, 1973, s. 588–590.
Kulczykowski, M.: Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku. Wrocław
– Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1972.
240 s. SP 59, 1973, s. 336.
Myl’nikov, A. S.: Evoljucija sociaľnoj struktury češskogo obščestva 17–18 vv. K probleme
sociaľno-ekonomičeskich predposylok prosveščenija v češskich zemljach. Voprosy
pervonačal’nogo nakoplenija kapitala i nacional’nyje dviženija v slavjanskich
stranach. Moskva, Nauka 1972, s. 50–64. SP 59, 1973, s. 334–335.
Niederhauser, Emil: Problèmes de la conscience historique dans les mouvements de renaissance nationale en Europe Orientale. Acta Historica Academiae Scientiarum
Hungaricae 18, 1972, s. 39–73. SP 59, 1973, s. 336–337.
Prodan, D.: Supplex libellus Valachorum or the political struggle of the Romanians in
Transylvania during the 18th Century. Bucharest, Academy of the Socialist Republic
of Romania 1971. 467 s. (Bibliotheca Historica Romaniae, Monographs 8). SP
59, 1973, s. 335–336.
Příspěvek k diskusi o marxistickém pojetí národních dějin a historických kořenech nacionalismu v Maďarsku. Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti
látószöge. Budapest, Akadémiai Kiadó 1970. 130 s. ČsČH 21, 1973, s. 260–264.
Rauchensteiner, Manfred: Kaiser Franz und Erzherzog Carl. Dynastie und Heerwesen
in Österreich 1796–1809. München 1972. 132 s. (Schriftenreihe des Institutts für
Österreichkunde). ČsČH 21, 1973, s. 282.
Szűcs, Jenő: „Nationalität“ und „Nationalbewusstsein“ im Mittelalter. Versuch einer
einheitlichen Begriffssprache. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
18, 1972, s. 1–38, 245–266. SP 59, 1973, s. 505–506.
Šimeček, Zdeněk: Vznik tzv. tureckých novin a novinářství ve Vratislavi v 17. století. SP
58, 1972, s. 293–298. ČsČH 21, 1973, s. 463.
Překlady
Kula, W.: O pravou výuku a popularizaci dějin. [Kwartalnik Historyczny 72, 1965,
s. 490–495]. Teorie a historie I. Praha 1973, s. 203–210.
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1974
Studie a články
K otázce možností masových povstání v habsburské monarchii, Polsku a Prusku. In: Třídní
boje v období pozdního feudalismu (16.–18. století). Praha, Univerzita Karlova 1974, s. 129–130. (AUC, Philosophica et historica 1, Studia historica 11.)
Třídní boj a právní nazírání. In: Třídní boje v období pozdního feudalismu (16.–18.
století). Praha, Univerzita Karlova 1974, s. 103–105. (AUC, Philosophica et
historica 1, Studia historica 11.)
Uhři na korunovaci Marie Terezie v Praze v r. 1743. K otázce národního vědomí
feudální společnosti. SP 60, 1974, s. 33–43.
Recenze a zprávy
11. zasedání československo-maďarské smíšené historické komise v Brně. SP 60, 1974,
s. 443–445.
Bajcura, Tamara: Zakarpatoukrainskaja intelligencija v Rossii v pervoj polovine XIX
veka. Prešov, SPN, odbor ukrajinskej literatúry 1971. 230 s. SP 60, 1974, s. 78.
Dziewulski, Wł.: Rola języka czeskiego na polskich obszarach Górnego Śląska w 15–18
wieku i proces zastępowania go językiem polskim. Kwartalnik Opolski 20, 1974,
s. 59–77. SlSb 72, 1974, s. 310–311.
Georgikon 175. Ed. Sagi Karoly. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó 1972. 278 s. SP 60,
1974, s. 68–69.
Gestrin, F.: Mitninske knjige 16. in 17. stoletja na Slovenskem. Ljubljana. Slovenska
akademija znanosti v umetnosti 1972. 492 s. SP 60, 1974, s. 153.
Penelea, Georgeta: Les foires de la Valachie pendant la période 1774–1848. Bucarest,
Ed. Academiei R. S. România 1973. 190 s. SP 60, 1974, s. 249.
The Czech renascence of the nineteenth century: essays presented to Otakar Odložilík in
honour of his seventieth birthday. Toronto, University of Toronto 1970. 346 s. SP
60, 1974, s. 78–80.
1975
Studie a články
Vzájemné poznávání v době ústupu turecké moci a hospodářského oživení (1648–1790). 1.
V době protireformace a zatlačování Turků na Balkán (1648–1740). 2. V době
osvícenského absolutismu (1740–1790). In: Češi a Jihoslované v minulosti.
Od nejstarších dob do roku 1918. Praha, Academia 1975, 1) s. 166–196;
2) s. 197–216.
Recenze a zprávy
Andics, Erzsébet: Metternich und die Frage Ungarns. Budapest, Akadémiai Kiadó 1973.
516 s. SP 61, 1975, s. 67–68.
Comenius and Hungary. Essays. Edd. Éva Földes – István Mészáros. Budapest, Akadémiai
Kiadó 1973. 180 s. SP 61, 1975, s. 216.
Dvořák, Radovan: Vysoké Mýto. Stručné dějiny města. Hradec Králové, Kruh 1974.
144 s. ČsČH 23, 1975, s. 304.
Erceg, Ivan: Trst i bivše Habsburške zemlje u međzunarodnom prometu. (Merkantilizam
u drugoj polovici 18. stoljeća). Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1970. 234 s. SP 61, 1975, s. 498–499.
Hučko, Ján: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava,
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Veda 1974. 388 s. (Publikácie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied, zv. 16). SP 61, 1975, s. 146–147.
Karolínský katastr slezský. 2 sv. K vyd. připravili J. Brzobohatý a St. Drkal. Praha,
Archivní správa Ministerstva vnitra 1972–1973. 1044 s. SP 61, 1975, s. 77.
Markov, Walter – Soboul, Albert: 1789. Die Grosse Revolution der Franzosen. Berlin,
Akademie-Verlag 1973. 480 s. SP 61, 1975, s. 219–220.
Polskie podróże po Śląsku w 18 i 19 wieku (do 1863 r.). Wybrał i opracował Andrzej
Zieliński. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich 1974. 356 s. SP 61, 1975, s. 220–221.
Štika, Jaroslav: Etnografický region Moravské Valašsko. Jeho vznik a vývoj. Ostrava,
Profil 1973. 88 s. SP 61, 1975, s. 222–223.
Voprosy pervonačal’nogo nakoplenija kapitala i nacional’nyje dviženija v slavjanskich
stranach. Otv. red. V. I. Frejdzon. Moskva, Nauka 1972. 280 s. SP 61, 1975, s. 146.
Zieliński, Andrzej: Początek wieku. Przemiany kultury narodowej w latach 1807–1831.
Łodź, Wydawnictwo Łódzkie 1973. 204 s. SP 61, 1975, s. 221.
1976
Studie a články
František Palacký a česká národní ideologie v době obrození. SP 62, 1976, s. 202–210.
Lafayette a powstanie kościuszkowskie. Sobótka 31, 1976, s. 305–316.
Lafayettova internace v Olomouci v letech 1794–1797 a moravská společnost. ČMM
95, 1976, s. 245–264.
Vrchnost, město a poddaný lid na Bohumínsku v 18. století. In: Bohumín. Studie a materiály k dějinám a výstavbě města. Ostrava, Profil 1976, s. 97–131.
Recenze a zprávy
Berindei, Dan: Der Bauer Mittel- und Osteuropas im sozio-ökonomischen Wandel des
18. und 19. Jahrhunderts. Beiträge zu seiner Lage und deren Widerspiegelung in
der zeitgenössischen Publizistik und Literatur. Köln, Böhlau 1973. 400 s. (Studien
zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa). SP 62, 1976,
s. 320–322.
Česko-polské vztahy v nové době. 1. část. Rovnost 91, 7. 8. 1976 (Rovnost – čtení
na konec týdne 31, s. 3).
Česko-polské vztahy v nové době. 2. část. Rovnost 91, 14. 8. 1976 (Rovnost – čtení
na konec týdne 31, s. 3).
Groth, Andrzej: Rozwój floty i żeglugi gdańskiej w latach 1660–1700. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974. 239 s.
(Seria Monografii. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nr 50). SP
62, 1976, s. 251–252.
Haná a Josef Mánes. (Naše poznámka). Rovnost 91, 3. 9. 1976, s. 5.
Chamerska, Halina: Drobna szlachta w kròlestwie Polskim (1832–1864). Warszawa,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974. 160 s. SlSb 74, 1976, s. 70–71.
Chlebowczyk, Józef: Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku 18. do początków 20. w.) Warszawa – Kraków, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe 1975. 376 s. SP 62, 1976, s. 486–490.
Klíčové problémy českého a slovenského národně osvobozeneckého hnutí od konce 18.
století do 70. let 19. století. [Vědecká konference sovětských a československých
historiků. Kočovce, 20.–23. 10. 1975]. SP 62, 1976, s. 265–269.
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Macůrek, Josef: Pod Hostýnem a Křídlem. Úvahy o osudech vesnického lidu ve 14.–19.
století. Brno, Musejní spolek v Brně 1975, 224 s. (Vlastivědná knihovna moravská
20). ČMM 95, 1976, s. 165–167.
Moraváci před 200 lety. In: Skalpel, občasník ZO SSM, IV. obvod MÚNZ Brno,
1976, s. 15–18.
Orlik, O. V.: Dekabristy i jevropejskoje osvoboditeľnoe dviženije. Moskva, Mysl 1975.
190 s. SP 62, 1976, s. 421.
Orlov, Vladimir Nikolajevič: Dekabristy: Antologija v dvuch tomach. Leningrad, Chudožestvennaja literatura 1975 (Tom I. – 496 s., Tom II. – 448 s.). SP 62, 1976, s. 422.
Prof. Dr. Józef Leszczyński zemřel. SlSb 74, 1976, s. 79–80.
Sikora, Adam: Gromady Ludu Polskiego. Warszawa, Wiedza Powszechna 1974. 284 s.
(Myśli i Ludzie). SP 62, 1976, s. 334–335.
Szkurłatowski, Zygmunt: Stosunki społeczno-ekonomiczne w rolnictwie śląskim w latach
1750–1806 na przykładzie dóbr Luboradz. Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974. 236 s. SP 62, 1976, s. 47.
Wiek XVIII: Polska i świat: Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu. Z bibliografia jego prac zestawiła Grażyna Bałtruszajtys. Warszawa, Państwowy Instytut
Wydawniczy 1974. 512 s. SP 62, 1976, s. 240.
1977
Recenze a zprávy
Baranowski, Bohdan: Życie codzienne małego miasteczka w 17 i 18 wieku. Warszawa,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1975. 286 s. SlSb75, 1977, s. 154.
Dobossy, László: A közép-európai ember. Budapest, Magveto Kiadó 1973. 351 s. (Elvek
es utak). SP 63, 1977, s. 239–240.
Dvořáková, Zora: František Matouš Klácel. (Studie s ukázkami z díla). Praha, Melantrich 1976, 285 s. (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 41). SP 63,
1977, s. 335.
Glassl, Horst: Das österreichische Einrichtungswerk in Galizien (1772–1790). Wiesbaden,
O. Harrassowitz 1975. 275 s. SP 63, 1977, s. 473–474.
Grodziski, Stanisław: W królestwie Galicji i Lodomerii. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1976. 302 s. SP 63, 1977, s. 474–475.
Hroch, Miroslav – Petráň, Josef: 17. století – krize feudální společnosti? Praha, Svoboda
1976. 314 s. SP 63, 1977, s. 322–323.
Chaunu, Pierre: La Civilisation de l’Europe des Lumiėres. Paris, Arthaud 1971, 668 s.
SPFFBU C 23/24, 1975/1977, s. 198–200.
Kosim, Jan: Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796–1806.
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1976. 272 s. SlSb 75, 1977, s. 314–315.
Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Actes du Deuxième
Colloque de Mátrafüred 2–5 octobre 1972. Publ. par Eduard Bene et Ilona Kordes.
Budapest, Akadémiai Kiadó 1975. 190 s. SP 63, 1977, s. 238.
Libiszowska, Zofia: Opinia angielska wobec drugiego rozbioru Polski. Łódz, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe 1973. 8 s. (Sprawozdanie z czynności i posiedzeń, R. 27,
Nr. 4). SP 63, 1977, s. 452.
Ludwikowski, Rett R.: Konserwatyzm Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. (Z rozważań nad ideologią i polityką). Kraków, PWN 1976. 134 s. SP
63, 1977, s. 239.

226

K

Ž

I

V

O

T

U

A

D

Í

L

U

Matuszewski, Józef: Polskie nazwisko szlacheckie. Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975. 163 s. (Prace Wydziału II
– Nauk Historycznych i Społecznych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Nr 79).
SP 63, 1977, s. 235.
Pachoński, Jan: Legiony polskie: Prawda i legenda. 1794–1807. T. II. Zwycięstwa
i klęski 1797–1799. Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej 1976. 712 s.
SP 63, 1977, s. 237–238.
Petráň, Josef: Nevolnické povstání 1775. Prolegomena edice pramenů. Praha, Univerzita
Karlova 1973. 280 s.; Prameny k nevolnickému povstání v Čechách a na Moravě
v roce 1775. K vyd. připravil M. Toegel a kol. Praha, Academia 1975. 896 s. ČMM
96, 1977, s. 385–391.
Schamschula, Walter: Die Anfänge der tschechischen Erneuerung und das deutsche Geistesleben (1740–1800). München, Fink 1973. 340 s. ČMM 96, 1977, s. 391–397.
Sociálně ekonomické problémy přechodu od feudalismu ke kapitalismu. [Praha, 29. 4.
1977]. SP 63, 1977, s. 360.
Třídní boje v Uhrách v době pozdního feudalismu. SP 63, 1977, s. 494–495.
1978
Studie a články
Polští vězni v českých zemích v době Kościuszkova povstání. Stanisław Kostka Potocki
a Scipione Piattoli. SP 64, 1978, s. 472–487.
Recenze a zprávy
Dumała, Krzysztof: Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych
w Królestwie Polskim w latach 1831–1869. Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, 412 s. SlSb 76, 1978, s. 146.
Dzieje kultury politycznej w Polsce. Pod red. Józefa Andrzeja Gierowskiego. Warszawa,
Państwowe Wydawictwo Naukowe 1977. 252 s. SP 64, 1978, s. 505.
K životnímu jubileu Vladislava Šťastného. Lidová demokracie 34, 1. 7. 1978, s. 4.
Též SlSb 76, 1978, s. 157.
Kučerová, Kveta: Chorváti a Srbi v strednej Európe. K etnickým, hospodárskym a sociálnym
otázkam v 16.–17. storočí. Bratislava, Veda 1976. 327 s. SP 64, 1978, s. 506–507.
Maur, Eduard: Český komorní velkostatek v 17. století. Příspěvek k otázce „druhého
nevolnictví“ v českých zemích. Praha, Univerzita Karlova 1976. (AUC, Philosophica et historica, Monographia 59, 1975). 158 s. ČMM 97, 1978, s. 152–154.
Niederhauser, Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Budapest, Kossuth Könyvkiadó
1976, 248 s. SP 64, 1978, s. 508.
Raporty rezydentów francuskich w Gdańsku z okresu rozbiorów Polski. T. III (1. Lata
1787–1790). Wydał Edmund Cieślak. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976. 383 s. SP 64, 1978, s. 509.
Úloha historického povědomí v evropském národním hnutí v 19. století. Usp. M. Hroch.
Praha, Univerzita Karlova 1976, 160 s. (AUC, Philosophica et historica 5). SP
64, 1978, s. 163–165.
1979
Studie a články
Češi a Uhry po třicetileté válce. (K politice leopoldovského absolutismu v poddanské
otázce). ČMM 98, 1979, s. 279–295.
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Integrační snahy v habsburské monarchii v době formování novodobých národů. SHS
12, 1979, s. 133–162. (Přetištěno v samizdatu Střední Evropa 1984, sv. 2.)
Recenze a zprávy
Boje za nezávislost v Uhrách v 17.–18. století a jejich vliv na hospodářský, sociální
a kulturní vývoj. [Budapest, 5.–6. 12. 1978]. SP 65, 1979, s. 163–165.
Gonda, Imre – Niederhauser, Emil: A Habsburgok: Egy európai jelenség. Budapest,
Gondolat 1978. 364 s. SP 65, 1979, s. 333.
Historik jubiluje. Zdeněk Šimeček. Lidová demokracie 35, 28. 2. 1979, s. 4.
Kovács, Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Budapest, Akadémiai Kiadó
1976. 332 s. SP 65, 1979, s. 65.
Poklewska, Krystyna: Galicja romantyczna (1816–1840). Warszawa, Państwowy
Instytut Wydawniczy 1976. 309 s. SP 65, 1979, s. 232.
Sandgruber, Roman: Österreichische Agrarstatistik 1750–1918. Wien, Verlag für
Geschichte und Politik 1978. 266 s. (Wirtschafts- und Sozialstatistik Österreich-Ungarns). SP 65, 1979, s. 423.
1980
Studie a články
A csehek és Magyarország a harmincéves háboru után. (A lipóti abszolutizmus
jobbágypolitikájának kérdéséhez). Acta Universitatis Debreceniensis. Egyetemes történeti tanulmányok, 13–14/1979–1980. Series Historica 29. Debrecen
1980, s. 22–43.
Wyprawa wiedeńska Jana Sobieskiego a kraje czeskie. Sobótka 35, 1980, s. 243–252.
Recenze a zprávy
Doruľa, Ján: Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Bratislava, Veda 1977. 136 s. ČMM
99, 1980, s. 120–122.
Ekonomické a společenské problémy přechodu od feudalismu ke kapitalismu od 18. do poloviny 19. století. (Zpráva o vědeckém symposiu u příležitosti 13. zasedání
československo-jugoslávské historické komise). SlSb 78, 1980, s. 159–160.
Góralski, Zbigniew: Austria a trzeci rozbiór Polski. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe 1979. 284 s. SP 66, 1980, s. 508–509.
Historia kultury materialnej Polski w zarysie. T. IV. Od połowy XVII do końca XVIII
wieku. Pod red. Zofii Kamieńskiej i Bohdana Baranowskiego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978. 424 s. SP
66, 1980, s. 52.
Jeřábek, Dušan: Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. Brno,
Univerzita J. E. Purkyně 1979. 100 s. (Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně).
SP 66, 1980, s. 411–412.
Matkowski, Aleksandar: Turski izvori za ajdutstvoto i aramistvoto vo Makedonija. Sources
turques pour le mouvement des haidouques en Macédoine. [Kn. 4] (1725–1775).
Skopje, Institut za nacionalna istorija 1979. 276 s. SP 66, 1980, s. 327.
Petrović, Nikola: Plovidba i privreda srednjeg Podunavlja u doba merkantilizma. Izgradnja kanala Dunav–Tisa i napori za povezivanje srednjeg Podunavlja sa
Jadranskim morem krajem XVIII veka. Beograd, Istorijski institut 1978. 483 s.
ČMM 99, 1980, s. 135–136.
Rosdolsky, Roman: Die Bauernabgeordneten im konstituierenden österreichischen Reich-
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stag 1848–1849. Wien, Europaverlag 1976. 234 s. (Materialien zur Arbeiterbewegung, Nr. 5). SP 66, 1980, s. 131.
Slavjanskije kul’tury v epochu formirovanija i razvitija slavjanskich nacij 18–19 vv.
Materialy meždunarodnoj konferencii JUNESKO prochodivšej v Moskve 26–28
nojabrja 1974 g. Moskva, Nauka 1978. 400 s. SP 66, 1980, s. 421–422.
Topolski, Jerzy: Gospodarska polska a europejska w 16–18 wieku. Poznań, Wydawnictwo
Poznańskie 1977. 288 s. SP 66, 1980, s. 496–498.
1981
Studie a články
K typologii národů habsburské monarchie v 1. polovině 19. století. Hospodářské dějiny.
Economic History 7, 1981, s. 31–44.
Slezsko a Polsko v době povstání roku 1680. In: Povstání poddaného lidu v r. 1680.
Sborník referátů ze 4. severočeského symposia. Česká Lípa, Okresní archiv
1981, s. 173–189.
Úloha a charakteristické rysy třídních bojů poddaného lidu v českých zemích, Uhrách
a jižním Polsku v období pozdního feudalismu. HŠ 25, 1981, s. 79–100.
Recenze a zprávy
Binder, Pál: Utazások a régi Európában. Peregrinációs levelek, útleírások és útinaplók
(1580–1709). Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1976. 220 s. [Téka]. SP 67,
1981, s. 159.
Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom 5. Od 1795 do 1870 roku. Zpracovaly
E. Kowecka a M. Różycka-Glassova. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978. 519 s. SP 67, 1981, s. 159–160.
Ihnatowicz, I. – Mączak, A. – Zientara, B.: Społeczeństwo polskie od 10 do 20 wieku.
Warszawa, Książka i Wiedza 1979. 630 s. SP 67, 1981, s. 76–78.
Kemény, G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában. (V přitažlivosti vztahů). Bratislava, Madách
1977. 194 s. SP 67, 1981, s. 78–79.
Kołodziejczyk, Ryszard: Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w 19 w. Szkice
i rozprawy historyczne. Warszawa, PWN 1979. 264 s. SP 67, 1981, s. 514–515.
Lur’je, Ja. S. – Rykov, Ju. D.: Perepiska Ivana Groznogo s Andrejem Kurbskim. Leningrad,
Nauka 1979. 432 s. SP 67, 1981, s. 339–340.
1982
Studie a články
K sociálnímu profilu národů habsburské monarchie před r. 1848. SHS 13, 1982,
s. 81–120.
Tradycje powstań ludowych w Czechach i w Polsce. Sobótka 37, 1982, s. 517–525.
Zrušení nevolnictví a české obrození. K 200. výročí zrušení nevolnictví v českých
zemích. SP 68, 1982, s. 1–12.
Recenze a zprávy
Historia chłopów śląskich. Pod red. Stefana Inglota. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza 1979. 512 s. SP 68, 1982, s. 156–157.
Konstytucja 3 Maja 1791. K vyd. připravil Jerzy Kowecki. Warszawa, PWN 1981.
135 s. SP 68, 1982, s. 315.
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Macůrek, Josef: Z minulosti východní Moravy v 18.–19. století. Daniel Sloboda jako
buditel na východní Moravě a průkopník novodobé česko-slovenské i širší mezinárodní vzájemnosti a spolupráce. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1980.
168 s. SP 68, 1982, s. 116. Též SlSb 80, 1982, s. 227.
Mérei, Gy.: Der Aussenhandel des Königreichs Ungarn (1790–1848). Budapest, Akadémiai Kiadó 1980, 36 s. (Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
150). SP 68, 1982, s. 125.
Niederhauser, Emil: Négy arckép. (Čtyři portréty). Történelmi Szemle 1980, s. 577–590.
SP 68, 1982, s. 515–516.
Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů. K vydání
připravila Libuše Urbánková. Praha, TEPS 1979. 349 s. SP 68, 1982, s. 253.
Thirsk, Joan: Kutatási irányok a 16.–18. századi angol mezögazdaságtörténetben. Debrecen, 1980, s. 10–21. (Acta Universitatis Debreceniensis de L. Kossuth nominatae,
ser. historica 29, 31). ČsČH 30, 1982, s. 117–118.
1983
Studie a články
Czesi a stosunki polsko-austriackie w latach 1648–1795. Sobótka 38, 1983, s. 505–516.
Nevolnictví na slezskoostravském panství v 18. století. Ostrava. Sborník příspěvků
k dějinám a výstavbě města 12, 1983, s. 106–138.
Recenze a zprávy
Bečková, Marta: Jan Amos Komenský a Polsko. Praha, Academia 1983. 83 s. (Studie
ČSAV 5). SP 69, 1983, s. 409–410.
Benczédi, László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a 17. század végi Magyarországon (1664–1685). Budapest, Akadémiai Kiadó 1980. 180 s. SP 69, 1983,
s. 67–69.
Boras, Zygmunt: Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku. Poznań,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 1981. 408 s. SP 69, 1983, s. 77.
Gelles, Romuald – Pabisz, Jerzy: Bibliografia historii Śląska za lata 1945–1975. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1981. 344 s. SP 69, 1983, s. 225–226.
Kieniewicz, Stefan: Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji
w 1848 r. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich 1980. 156 s. SP 69, 1983, s. 151–152.
Konference o polsko-rakouských vztazích v 16.–18. století. [Wrocław, 15.–16. 4. 1983].
SP 69, 1983, s. 435–436.
La Pologne et la Hongrie aux XVIe–XVIIIe siècles. Textes du colloque polono-hongrois
de Budapest publiés par Vera Zimányi. Budapest, Akadémiai Kiadó 1981. 150 s.
SP 69, 1983, s. 332–335.
Niederhauser, Emil: The Rise of Nationality in Eastern Europe. Budapest, Corvina 1982.
339 s. ČMM 102, 1983, s. 375–378.
Podhorodecki, Leszek: Wiedeń 1683. Warszawa, Wydawnictwo ministerstwa obrony
narodowej 1980. 200 s. (Historyczne bitwy). SP 69, 1983, s. 150–151.
Zielonka, Zbigniew: Śląsk: ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze. Katowice,
Śląsk 1981. 396 s. SP 69, 1983, s. 362.
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1984
Recenze a zprávy
Čerešňák, Bedřich – a kol.: Přehled dějin Moravy. I. Od Velké Moravy do husitské revoluce. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1980. 172 s. PHS 26, 1984, s. 272–273.
Développement de la conscience nationale en Europe Centrale du XVIe au XXe siècle. Actes
du Colloque polono-français Poznań, les 6–7 avril 1981. Rédaction des Actes Janusz
Pajewski, Maciej Serwański. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza 1982. 170 s. SP 70, 1984, s. 255–256.
Macura, Vladimír: Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ. Praha, Československý spisovatel 1983, 288 s. SP 70, 1984, s. 408–410.
Společné protiturecké boje v XVI.–XVII. století. [Komárno, 4. 10. 1983]. SP 70, 1984,
s. 82–83.
Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-austriackie 1683–1983. Lublin, Polonijne centrum
kulturalno-oświatowe Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1983. 384 s. SP
70, 1984, s. 320–321.
1985
Studie a články
Bitva o Vídeň roku 1683 a České země. HŠ 28, 1985, s. 109–117.
České země a uherská stavovská povstání. (K otázce „kolektivní viny“ a „kolektivní
odpovědnosti“ v myšlení feudální společnosti). SP 71, 1985, s. 462–474.
Utváření maďarské národní ideologie (před r. 1848) – typické a specifické. In: Současný
stav a úkoly československé hungaristiky. (Materiály I. československého
hungaristického sympozia). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985, s. 121–129.
Vlastenci a lid v českém obrození. In: Myšlenkový vývoj Čechů, Slováků a Jihoslovanů
od poloviny 18. století do buržoazní revoluce 1848–1849. Sborník prací
z vědeckého zasedání československo-jugoslávské historické komise (Brno,
11.–12. 10. 1983). Praha, ČSAV, Ústav a světových dějin 1985, s. 292–341.
Recenze a zprávy
A Thököly-felkelés és kora. (Povstání Thökölyho a jeho doba). Red. Benczédi László.
Budapest, Akadémiai Kiadó 1983. 283 s. SP 71, 1985, s. 64–66.
Barta, János: A kétfejü sas árnyékában. Az absolutizmustól a felvilágosodásig 1711–
1780. Budapest, Gondolat 1984. 234 s. SP 71, 1985, s. 422–423.
Kowecka, Elżbieta: W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców
i dworów polskich w 19 wieku. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy
1984. 292 s. SP 71, 1985, s. 425–426.
Maďarský medievista o historických regionech Evropy. Szűcs, Jenő: Vázlat Európa három
történeti regiójáról. Történelmi Szemle 1981, s. 313–359; Szűcs, Jenő: Vázlat
Európa három történeti regiójáról. Budapest, Magvetö-Kiadó 1983, 136 s.; Szűcs,
Jenő: The Three historical Regions of Europe. An outline. Acta Historica Academiae
Scientiarum Hungaricae 29, 1983, s. 131–184. SP 71, 1985, s. 404–409.
Maksay, Ferenc: Le pays de la noblesse nombreuse. Budapest, Akadémiai Kiadó 1980.
27 s. (Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 139). SP 71, 1985,
s. 25.
Maur, Eduard: Chodové. Historie a historická tradice. Praha, Univerzita Karlova 1984.
128 s. ČMM 104, 1985, s. 314–318.
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Pánek, Jaroslav: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky. K politické krizi feudální
třídy v předbělohorském českém státě. Praha, Academia 1982, 160 s. (Studie ČSAV
1982, č. 2). Studia Comeniana et historica 15, 1985, s. 105–107.
1986
Studie a články
Vznik novodobých národů a jejich ideologií. K problematice přednacionálního a nacionálního vývoje. Slovanské štúdie 26, 1986, s. 31–44.
Recenze a zprávy
A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században. Red. István Zombori. Szeged,
t. Szegedi Nyomda 1984. 152 s. SP 72, 1986, s. 75–76.
Barta, János: Budavár visszavétele. (Dobytí Budína). Budapest, Kossuth Kiadó 1985.
256 s. SP 72, 1986, s. 514–516.
Köpeczi, Béla: Staatsräson und christliche Solidarität. Die ungarischen Aufstände und
Europa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Budapest, Akadémiai Kiadó
1983. 424 s. SP 72, 1986, s. 77.
Poslednje godine života Djurdja Brankovića. Socijalistička Čehoslovačka 31, Beograd
1986, s. 24–25.
Válka, Josef: Česká společnost v 15.–18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura
„manýrismu“. Praha, SPN 1983. 166 s. SP 72, 1986, s. 57–58.
1987
Studie a články
Az 1683.évi bécsi ütközet és a cseh országrészek. In: Szomszédok hármas tükörben.
A magyar-csehszlovák történész vegyesbizottság negyedszázada (1959–1984).
Red. Szarka László. Budapest, Akadémiai Kiadó 1987, s. 159–169.
Recenze a zprávy
Čičaj, Viliam: Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16.–18. storočí. Bratislava, Veda
1985. 136 s. (Historické štúdie 27/2). SP 73, 1987, s. 50–51.
Edroiu, Nicolae: Horea’s Uprising European Echoes. Bucureşti, Academia republicii
socialiste România 1984. 196 s. (Bibliotheca Historica Romaniae, Studies 67).
SP 73, 1987, s. 259–260.
Haubelt, Josef: České osvícenství. Praha, Svoboda 1986. 460 s. ČMM 106, 1987,
s. 128–132.
1988
Studie a články
Češi a Maďaři v 17.–19. století. (Proměny vztahů v souvislosti s proměnami společenskými). SP 74, 1988, s. 492–502.
Recenze a zprávy
Alpatov, Michail Antonovič: Russkaja istoričeskaja mysl’ i Zapadnaja Jevropa (18. –
pervaja polovina 19. v.). Moskva, Nauka 1985, 273 s. SP 74, 1988, s. 431–432.
Dvě publikace ke čtvrtstoletému trvání Československo-maďarské historické komise. SP
74, 1988, s. 262–263.

232

K

Ž

I

V

O

T

U

A

D

Í

L

U

XIX. zasedání Československo-maďarské historické komise. [Olomouc, 7.–10. 9. 1987].
SP 74, 1988, s. 88–89.
1989
Studie a články
„Cseh jobbágyság“ – Habsburg-abszolutizmus. (A 17.–18. századi társadalmi fejlödés
a rendeletek és a reformtervek tükrében). In: Csehország a Habsburg-monarchiában 1618–1918. Esszék a cseh történelemröl. Budapest 1989, s. 48–82.
Lafayette a střední Evropa. SP 75, 1989, s. 518–528.
Recenze a zprávy
Barta, János ml.: Mária Terézia. Budapest, Gondolat, 1988. 240 s. (Magyar história.
Életrajzok). SP 75, 1989, s. 376.
Bieżuńska-Małowist, Iza – Małowist, Marian: Niewolnictwo. Warszawa, Czytelnik
1987, 432 s. (Wielkie problemy dziejów człowieka). SP 75, 1989, s. 425–426.
Florja, Boris Nikolajevič: Rossija i češskoje vosstanije protiv Gabsburgov. Moskva, Nauka
1986. 208 s. SP 75, 1989, s. 77–79.
Ivantyšynová, Tatiana: Česi a Slováci v ideológii ruských slavjanofilov (40.–60. roky
XIX. storočia). Bratislava, Veda 1987. 280 s. SP 75, 1989, s. 66–68.
Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810. Brno,
Muzejní a vlastivědná společnost 1987. 320 s. (Vlastivědná knihovna moravská
51). VVM 41, 1989, s. 126–128.
Šedesátiny historika-slavisty Zdeňka Šimečka. SP 75, 1989, s. 272.
1990
Studie a články
Zrušení nevolnictví. In: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura
v 70. až 90. letech 18. století. Ed. Josef Petráň a kol. Praha, Academia 1990,
s. 95–103.
Recenze a zprávy
Der Binnenhandel und die wirtschaftliche Entwicklung. Ed. Sándor Gyimesi. Budapest,
Akad. Forschungszentrum 1989. 320 s. (Studia Historiae Europae Medio-Orientalis 2). SP 76, 1990, s. 505–506.
Legendy a kroniky koruny uherské. Ed. Richard Pražák. Praha, Vyšehrad 1988. 389 s.
SP 76, 1990, s. 152–153.
Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar család – és személynevek,
valamint a helynevek írásmódjáról. Ed. László Szarka. Budapest, Československo-maďarská komise historiků – Maďarská akademie věd 1988. 148 s. SP 76,
1990, s. 516.
1991
Studie a články
České země a habsburský absolutismus. In: Historická úloha absolutní monarchie
ve střední Evropě 17.–18. století. Praha, UK 1989 [vyd. 1991], s. 45–54.
(AUC, Philosophica et historica, Studia historica 36.)
České země, Uhry a Osmané v letech 1618–1671. ČMM 110, 1991, s. 37–56.
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Recenze a zprávy
Gmiterek, Henryk: Związky intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia 1526–
1620. Lublin, Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej – Wydzial Humanistyczny
1989. 260 s. SP 77, 1991, s. 163–165.
Masaryk, Tomáš Garrigue: A világforradalom 1914–1918. Ed. László Szarka. Budapest,
Europa, 1990. 516 s. SP 77, 1991, s. 427–428.
Otázky kolem národa. Mylné názory a demagogické chvaty. Brněnský večerník 22,
22. 7. 1991, s. 7.
Redakci Moravských novin. Moravské noviny 2, 21. 2. 1991, s. 8.
Šedesátiny brněnského hungaristy. The Sixtieth Jubilee of Hungarian Philologist from
Brno. [Richard Pražák]. SP 77, 1991, s. 81.
Trojan, Jan: Přívětivá krajina hudby. Fejetony o české hudbě a hudebnících. Ostrava,
Profil 1989. 244 s. ČČH 89, 1991, s. 801–802.
1992
Knižní publikace
Kameničky 1392–1992. Kameničky, Obecní úřad 1992. 62 s. (Spoluautor František
Přiklopil.)
Recenze a zprávy
Les prémices de la Révolution française en Autriche: les courants de pensée dans la vie
politique, économique et culturelle en Autriche de Léopold Ier a Joseph II.: contribution a l’étude des relations entre la France et l’Empire des Habsbourg a la veille de
la Révolution française: actes du Colloque tenu ... Nice, les 9 et 10 Novembre 1988.
Nice, Les Belles lettres 1990. 128 s. (Publications de la Faculté des Lettres et des
Sciences humaines de Nice, N. S., nr. 2). ČČH 90, 1992, s. 454–455.
Otruba, Gustav: Böhmens sozioökonomische Zustände im Biedermeier auf Grund der Reiseberichte von Charles Sealsfield und Peter Evan Turnbull. Ein Beitrag zum angelsächsisch-österreichischen Kulturaustausch. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und
Kultur der Böhmischen Länder 30, 1989, s. 18–40. ČČH 90, 1992, s. 465–466.
Polská historiografie k 200. výročí ústavy z 3. května 1791. SP 78, 1992, s. 209–211.
Pražák, Richard: Cseh-magyar párhuzamok. Tanulmányok a 18.–19. századi müvelödéstörténeti kapcsolatokról. Budapest, Gondolat Kiadó 1991. 192 s. SP 78, 1992, s. 130.
Vogel, Alfred: In Pulgram daheim. Geschichte, Geschichten, Bilder einer deutschen Ge
meinde im letzten Thayabogen/Südmähren. Pulgram, Dorfgemeinschaft 1991.
436 s. VVM 44, 1992, s. 529–533.
1993
Studie a články
Die Tschechen und Magyaren an der Schwelle der modernen Zeit. In: Szomszédaink
között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára.
Usp. F. Glatz. MTA Történettudományi Intézete. Budapest 1993, s.149–156.
Ferenc Deák o Češích a perspektivách monarchie v r. 1842. ČČH 91, 1993, s. 567–581.
Souvislosti povstání poddaných na Těšínsku v r. 1766 s událostmi v pruském Horním
Slezsku v l. 1765 a 1766. SlSb 91, 1993, s. 9–18.
Uhry na úsvitu nové doby. 1. Kompromis mezi uherskou šlechtou a habsburským
absolutismem – hospodářská obnova (1711–1740). 2. Od sblížení ke konfliktu s osvícenským absolutismem – reformy a hospodářský vzestup
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(1740– 1790). In: Pražák, Richard a kol.: Dějiny Maďarska. Brno, MU 1993,
I, s. 114–123; II, s. 123–136.
Ziemie czeskie w pracach historycznych J. Leszczyńskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis 1500, Historia 108, 1993, s. 61–68.
Recenze a zprávy
Galántai, József: Der österreichisch-ungarische Dualismus 1867–1918. Budapest, Corvina – Österreichischer Bundesverlag 1990. 186 s. ČČH 91, 1993, s. 115–118.
Hołdys, Sybilla: Praktyka parlamentarna za panowania Wladysława IV Wazy. Wrocław, Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego 1991. 224 s. (Acta Universitatis
Wratislaviensis 1379, Historia 50). SP 79, 1993, s. 62.
Kowecka, Elżbieta: Dwór „najrządniejszego w Polszcze magnata“. Warszawa, IHKM
PAN, 1991. 296 s. SP 79, 1993, s. 107–108.
Slovanské historické studie 19, 1993. 192 s. ČMM 112, 1993, s. 374–377.
1994
Studie a články
Těšínsko v sociálním vývoji českých zemí v 17.–18. století. SlSb 92, 1994, s. 161–175.
Recenze a zprávy
Janák, Jan: Brněnští vlnařští podnikatelé v letech 1764–1847. ČMM 112, 1993,
s. 107–137. ČČH 92, 1994, s. 366–367.
Matějek, František: Postavení poddaného lidu v brněnském kraji před Bílou horou. ČMM
112, 1993, s. 79–105. ČČH 92, 1994, s. 366.
1995
Studie a články
Stav polonistických studií v ČR od r. 1960 v historiografii středověku a raného novověku
(13. – polovina 18. století). In: Česká polonistika a polská bohemistika. Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice
v posledních třiceti letech. Historické a filologické obory. Praha, MŠMT ČR
1995, s. 23–39.
Recenze a zprávy
František Martin Pelcl. Sborník příspěvků z odborného semináře II. K vydání připravil
Jan Tydlitát. Rychnov nad Kněžnou, Městský úřad 1995. 47 s. ČMM 114, 1995,
s. 421–422.
Mezihorák, František: Moravský extrémní regionalismus a pokus o Velké Slovensko
(1938–1939). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1994. 91 s. (Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Series monographica
15). ČMM 114, 1995, s. 216–218.
Němci, Češi, Slováci. Souběžné a rozdílné tendence jejich společenského vývoje 1815–
1918. Sborník referátů z 1. konference Německo-české a slovenské komise historiků Praha 17.–20. června 1991. Ed. Jiří Kořalka et al. Praha, Federální ministerstvo zahraničních věcí 1992. 206 s. ČMM 114, 1995, s. 208–211.
Úvahy před svatořečením. Český římskokatolický kněz blahoslavený Jan Sarkander.
Výňatky z dopisů čtenářů. V rubrice Slovo máte vy. Katolický týdeník 6,
1995, s. 2. (Spoluautoři Jana Johnová, Anna Jarošová.)
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1996
Studie a články
Rozhovor Čecha s Uhrem v r. 1671. (Dialogus interlocutorius: Ladislaus Pannon et
Jaroslaus Bohemus). In: K poctě Jaroslava Marka. Sborník prací k 70. narozeninám prof. dr. Jaroslava Marka. Praha, Historický ústav AV ČR 1996,
s. 183–198. (Práce Historického ústavu ČAV, Řada C, Miscellanea 13.)
Recenze a zprávy
Zagadki Sejmu Czteroletniego. Ed. Jerzy Kowecki. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe
1996. 256 s. SP 82, 1996, s. 339.
1997
Studie a články
Hledání účinné formy protifeudálního odporu na Těšínsku před povstáním v r. 1766.
SlSb 95 1997, s. 263–278.
Ostrava a Ostravsko za povstání v roce 1766. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 18, 1997, s. 195–225.
Recenze a zprávy
Gmiterek, Henryk: Lubelskie zakupy cesarskiego poselstwa z czasów pierwszego bezkrólewia. Kwartalnik historii kultury materialnej 43, 1995, s. 485–489. SlSb 95,
1997, s. 245.
Kudělka, Milan – Šimeček, Zdeněk – Večerka, Radoslav: Česká slavistika v prvním
období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. Sv. I. Praha, HÚ AV ČR 1995.
393 s. (Práce Historického ústavu ČAV, Řada A, Monographia 12). VVM 49,
1997, s. 217–218.
Pernes, Jiří: Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství. Brno, Barrister & Principal
1996. 285 s. ČMM 116, 1997, s. 473–476.
Životní dílo brněnského slavisty se dovršuje. Milan Kudělka – 75 let. Brněnský večerník
(Večerník na víkend) 3, 1997, s. 4.
1998
Knižní publikace
Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století. (S edicí poddanských stížností
z roku 1766). Opava, Slezský ústav SZM 1998, 308 s. (Spoluautorka Irena
Korbelářová.)
Studie a články
Nejvyšší kancléř hrabě Rudolf Chotek a povstání na Těšínsku v roce 1766. ČMM 117,
1998, s. 11–38.
Robotní řád císaře Ferdinanda I. z roku 1562 a jeho obnovený život v Horním Slezsku
a na Těšínsku v 18. století. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí. Šenov u Ostravy, Slezský ústav
SZM v Opavě – Tilia 1998, s. 237–242.
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Recenze a zprávy
Bibó, István: Bída malých národů východní Evropy. Vybrané spisy. Brno, Kalligram
1997. 614 s. (Edice Višegrád). ČČH 96, 1998, s. 831–836.
K sedmdesátinám Zdeňka Šimečka. ČMM 117, 1998, s. 559–562.
1999
Studie a články
Generál András Török a povstání poddaných na Těšínsku v roce 1766. SlSb 97, 1999,
s. 1–20.
Recenze a zprávy
A magyar forradalom és szabadsághare cseh tükörben. Richard Pražák: Kossuth Lajos.
Jakub Arbes: Epizódok 1848-ból. (Epizody z r. 1848). Budapest, Ister 1998. 155 s.
(Prizma). SP 85, 1999, s. 238.
Bohemia et Hungaria. Tanulmányok a cseh-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Budapest, Osiris 1998. 100 s. SP 85, 1999, s. 221–222.
Irgang, Winfried – Bein, Werner – Neubach, Helmut: Schlesien. Geschichte, Kultur
und Wirtschaft. Köln, Verlag Wissenschaft und Politik 1995. 278 s. (Historische
Landeskunde 4). SlSb 97, 1999, s. 295–296.
Janák, Jan: Dějiny Moravy. Díl 3/1. Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918. Brno,
Muzejní a vlastivědná společnost 1999. 321 s. (Vlastivěda moravská, Země a lid,
Nová řada 7). SlSb 97, 1999, s. 300–302.
Kowecka, Elżbieta: Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami domowymi
1830–1870. Warszawa, Instytut archeologii i etnologii PAN 1998. 153 s. (Studia
i materialy z historii kultury materialnej 65). SP 85, 1999, s. 264.
2000
Studie a články
Franz Anton von Blanc ve Slezsku: střet západního osvícence s nevolnictvím. SlSb 98,
2000, s. 264–278.
Role Těšínska v sociálním vývoji Moravy v 18. století. In: Dějiny Moravy a Matice
moravská. Problémy a perspektivy. Sborník příspěvků z vědecké konference
konané ve dnech 24.–25. 11. 1999 v Brně. Brno, Matice moravská 2000,
s. 147–166.
2001
Recenze a zprávy
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století. Jejich sociální postavení,
společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno, Muzejní
a vlastivědná společnost 2000. 671 s. (Prameny k dějinám a kultuře Moravy 6).
SlSb 99, 2001, s. 142–143.
Žáček, Rudolf: Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939–1945. Český
Těšín, Muzeum Těšínska 2000. 120 s. (Studie o Těšínsku 16). ČMM 120, 2001,
s. 559–561.
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2002
Studie a články
Kulturní stupně a přesídlování ve Slezsku v 18. století. In: Pocta Janu Janákovi k sedm
desátinám. Brno, Matice moravská 2002, s. 413–423.
Pohyb obyvatel ve Slezsku v letech 1742–1784 a specifika jeho regionů. ČSM B 51,
2002, s. 37–59.
Slezsko – země na rozhraní kultur a civilizačních okruhů. 1. Vývoj osídlení. 2. Vývoj
společenské skladby. Exkurs: Protireformace na Těšínsku. In: Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství (na příkladu Těšínska).
Opava, Slezský ústav SZM 2002, s. 10–40; s. 61–91; s. 231–268. (Spoluautoři
Rudolf Žáček a Irena Korbelářová.)
2003
Knižní publikace
Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka. Brno, Matice moravská
2003, 98 s. (Knižnice Matice moravské, sv. 13.)
Studie a články
K dualismu zemí České koruny v pobělohorské době. In: Ad vitam et honorem. Profesoru
Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno,
Matice moravská 2003, s. 363–372.
Recenze a zprávy
Bělina, Pavel – Kaše, Jiří – Kučera, Jan P.: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 10.
1740–1792. Praha, Paseka 2001. 766 s. VVM 55, 2003, s. 221–223.
Smutný, Bohumír: Potštejnská manufaktura na česko-kladském pomezí. Studie o východočeském plátenictví v letech 1754–1761. Hradec Králové 2002. 286 s. (Kladský
sborník, Supplementum 4). ČMM 122, 2003, s. 569–572.
Šimeček, Zdeněk: Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2002. 225 s. (Geschichte des Buchhandels, Bd. 7).
SlSb 101, 2003, s. 68–69.
2004
Studie a články
Kněžna Alžběta Lukrecie a protireformace na Těšínsku (1625–1653). I. část. Těšínsko
47, 2004, s. 1–10.
Recenze a zprávy
K 75. narozeninám Zdeňka Šimečka. ČMM 123, 2004, s. 295–298.
K životnímu jubileu dr. Blanky Pitronové. SlSb 102, 2004, s. 150–153.
Széchényi Ferenc és Csehország. Levelestár. F. Széchényi a české země. Korespondence. Ed. Richard Pražák. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
– Gondolat Kiadó 2003. 234 s. ČMM 123, 2004, s. 181–182.
2005
Studie a články
Cesta císaře Josefa II. do českých zemí a Saska v r. 1766. ČMM 124, 2005, s. 83–105.
Císař Josef II. na Těšínsku v roce 1766. Těšínsko 48, 2005, s. 1–7.
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Kněžna Alžběta Lukrecie a protireformace na Těšínsku (1625–1653). II. část. Těšínsko
48, 2005, s. 1–7.
Recenze a zprávy
Poselstwo polsko-litewskie do Moskwy w roku 1678 szczęsliwie przedsięwzięte, opisane
przez naocznego świadka Bernarda Tannera (Norymberga 1689). Ed. Aleksander
Strojny. Z lat. přel. Michal Rzepiela a Aleksander Strojny. Kraków, Towarzystwo
Wydawnicze „Historia Iagellonica“ 2002. 404 s. ČMM 124, 2005, s. 555–556.
Pražák, Richard: Maďarsko. Praha, Libri 2005. 141 s. (Stručná historie států). ČMM
124, 2005, s. 566.
Urfus, Valentin: Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně. Praha, Libri
2004. 172 s. (Otazníky našich dějin 9). ČMM 124, 2005, s. 310–311.
2006
Studie a články
Těšínský pietismus a Uhry (Slovensko). In: Z dějin visegrádského prostoru. Richardu
Pražákovi k pětasedmdesátinám. Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 43–54.
Recenze a zprávy
Památce PhDr. Blanky Pitronové, CSc. ČMM 125, 2006, s. 592–597.
Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche
Studien zur Frühen Neuzeit. Eds. Markus Cerman – Robert Luft. München, R.
Oldenbourg Verlag, Herausgegeben vom Vorstand des Collegium Carolinum,
Forschungsstelle für die böhmischen Länder 2005. 369 s. ČMM 125, 2006,
s. 258–261.
Zemřel slavista a historik Slezska doc. dr. Milan Kudělka, CSc. SlSb 104, 2006,
s. 156–158.
2007
Recenze a zprávy
Korbelářová, Irena: Města na Těšínsku v 18. století. Český Těšín, Muzeum Těšínska
2005, 344 s. (Studie o Těšínsku 18). VVM 59, 2007, s. 109.
2009
Studie a články
Za vším hledej ženu aneb Alžběta Lukrecie Těšínská a spor o Těšínské knížectví. In:
Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské
a vedoucímu Historického ústavu FF MU věnují kolegové, přátelé a žáci
k šedesátinám. Brno, Matice moravská 2009, s. 625–643.
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Zkratky:
AUC
ČČH
ČsČH
ČMM
ČSM
ĎaS
HČ
HaV
HŠ
PHS
SHS
SlSb
SMM
Sobótka
SP
SPFFBU
VVM

Acta Universitatis Carolinae
Český časopis historický
Československý časopis historický
Časopis Matice moravské
Časopis Slezského muzea
Dějiny a současnost
Historický časopis
Historie a vojenství
Historické štúdie
Právněhistorické studie
Slovanské historické studie
Slezský sborník
Sborník Matice moravské
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Slovanský přehled
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
Vlastivědný věstník moravský
Hana Hudcová a Věra Šmerdová
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Kronika
V. konference policejních historiků
Ve dnech 25.–27. listopadu 2010 se v Muzeu policie ČR uskutečnila
V. konference policejních historiků. Záštitu převzala ředitelka Muzea
Policie ČR PhDr. Marcela Machutová a ředitel Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy plk. Mgr. Martin Červíček. Iniciativa ke konání
konferencí vzešla v roce 2007 z občanského sdružení Historická skupina
Četnická pátrací stanice Praha (dále HS ČPS Praha). Díky tomu se charakteristickým rysem těchto již tradičních každoročních setkávání stala
výměna a doplňování pohledů a názorů profesionálních historiků s historiky
amatérskými z řad policistů. Tím je umožněno plastičtější a autentičtější
zachycení specifického prostředí bezpečnostních složek a pochopení jejich
obecného postavení i situace jednotlivých příslušníků v dobovém politickém
a společenském rámci. V tomto ohledu je nezanedbatelná i účast několika
potomků prvorepublikových či protektorátních četníků, kteří na tomto fóru
poskytují své vzpomínky a bezprostřední osobní zkušenosti z každodenního
života příslušníků bezpečnostních sborů.
Poznatky z postavení bezpečnostních sborů jsou nezbytnou součástí
výzkumu o charakteru a chodu daného státního zřízení. Vedle tohoto přínosu k obecnému historickému bádání se policejněhistorické konference
snaží přispět k budování „firemní kultury“ a stavovského povědomí Policie
ČR. Tento proces obnáší vyrovnání se s předsudky o roli bezpečnostních
orgánů v různých politických režimech, a to pomocí mapování a objasňování všech stránek jejich činnosti, čemuž se dostává větší pozornosti
právě až v posledních letech. Velká část příspěvků proto byla zaměřena
na období protektorátu. Letos se jednalo zejména o roli protektorátních
bezpečnostních sborů v květnových událostech 1945, částečně i jako výstup nynějšího úsilí členů HS ČPS Praha o mapování tohoto tématu. Další
příspěvky se týkaly odbojové činnosti příslušníků bezpečnostních složek,
jednotlivců i policejní odbojové skupiny Blaník, nebo účasti v zahraničních spojeneckých armádách. Poukázáno bylo i na typická problematická
témata či situace, a sice na příkladu tragického střetnutí četnické hlídky
se dvěma odbojáři u obce Požáry na Křivoklátsku v dubnu 1942 nebo
přiblížením kontroverzní osobnosti JUDr. Jaroslava Ženatého, který se
ze své pozice na prezidiu pražského policejního ředitelství dostal do spolupráce s gestapem, ale v roce 1943 byl zatčen pro odbojovou činnost.
Podobným způsobem se dostalo pozornosti i období 1948–1989, ať už
přiblížením účasti příslušníků bezpečnostních orgánů ve III. odboji nebo
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osudem zakladatele mechanoskopie Ladislava Havlíčka, který vedl do emigrace. Vedle toho zazněly příspěvky o struktuře bezpečnostních orgánů
v letech 1969–1992 a o vzniku hraničního pásma na hranicích s NDR.
Vývojem bezpečnostních složek před rokem 1918 se zabývaly příspěvky
o počátcích pražského policejního ředitelství a o potírání loupežných band
na Moravě a ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století. Vedle protektorátu
je však nejvíce pozornosti věnováno období let 1918–1939, na které se
zaměřovaly příspěvky z různého úhlu pohledu. Organizačních otázek se
dotkl příspěvek o četnických důstojnících správních v Plzni, případně o instituci policejních lékařů. Do vnitřního prostředí a života bezpečnostních
složek nahlédly příspěvky o spolkovém životě četníků a o průběhu školních
střeleb četnictva. Vedle sborů policie a četnictva a jejich přímých nástupců
jsou mapovány i jiné bezpečnostní orgány, nyní konkrétně železniční stráž
a působení ozbrojených sborů v historii vězeňství. Možnost srovnávání
s vývojem v zahraničí poskytl příspěvek o policejním aparátu Metaxasovy
diktatury v Řecku v letech 1936–1941. Zvláštní událostí byl křest knihy
Dějiny služební kynologie autora Jiřího Rulce (CanisTR, Praha 2010),
neboť reálie z jednotlivých odvětví a oborů souvisejících s bezpečnostní
službou tvoří podklad a zázemí při poznávání historie bezpečnostních
sborů. VI. konference policejních historiků se uskuteční v listopadu 2011
v Muzeu Policie ČR.
Jaroslava Plosová
Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13.
Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik
Slavné nebo naopak tragické cesty mocných byly vždy hodnoceny,
často i chváleny a nezřídka odsuzovány současníky a mnohé střípky uvízly
v paměti celých generací, aniž by příslušná vzpomínka rozlišovala mezi
skutečnou událostí a vědomě pěstovaným kultem moudrého a spravedlivého vladaře. Obraz zbožného císaře Karla Velikého se tak z větší části
zrodil na pultíku jeho důvěrníka Einharda a za boje o investituru byly
letopisecké dílny přímo zasypávány nejrůznějšími úkoly a objednávkami.
Tehdy se sice skriptoria změnila v nástroj mocenské propagandy, nicméně
zároveň se oslavované vzorce konání staly nejen uznávanou, nýbrž i veřejně
vyžadovanou předlohou a měřítkem.
Moc a její odraz v dějepisectví vrcholného středověku si vetkla do názvu i konference, již svolal německý historický ústav ve Varšavě (Deutsches
Historisches Institut Warschau) ve spolupráci s historickým seminářem
hamburské univerzity. Náročné a nevděčné organizace se ujali Grischa
Vercamer a Norbert Kersken, kteří rozhodli, že hlavní tematické pole bude
sevřeno 12. a 13. stoletím a že okcidentální rozměr evropského myšlení
nahradí hodnoty zemské a „státní“. Program čtyřdenního jednání, jež se
uskutečnilo mezi 10. a 13. březnem 2011, tak naplnily dvojice „národních“
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referátů, přičemž první z nich měl podle rozeslaných pokynů představit
rozložení sil na politické scéně, druhý zase názory dobových glosátorů.
Úvodní slovo pronesl Joachim Ehlers (Berlín), který se soustředil
na možná metodická a řemeslná východiska nadcházejícího jednání. Zvláštní důraz kladl na postoje pisatelů, neboť ti se nepokládali za dějepisce,
ale v první řadě za literáty, nezajímali se o moc, nýbrž o mocné a „světské
komentáře“ obvykle podřizovali biblické exegezi. Výklad Písma svatého tak
definoval narativ, v jehož logice byly činy panovníka chápány a vykládány
jako projev vyšší, lidskému rozumu nepoznatelné boží vůle (Machtfragen.
Aspekte der historiographischen Literatur im lateinischen Europa des Hoch
mittelalters). Ne zcela šťastnou, především na vnějších znacích založenou
klasifikací vyprávěcích pramenů raného a vrcholného středověku se snažil
navázat Norbert Kersken (Geschichtsschreibung und Macht. Entwicklungsstufen
der Chronistik bis ins 12. Jahrhundert), a proto bohatá rozprava provázela až
navazující referát Hanse-Wernera Goetze (Hamburk), v němž byla zmíněna legitimizující role minulosti a slabost středověkého dějepisectví pro
mocenskou, personální a dynastickou kontinuitu. Odtud také pramenila
záliba v historické (nebo alespoň historizující) argumentaci, která sbližovala i koncepčně dosti vzdálená díla (Herrschaft und Geschichte. Legitimation
und Delegitimation von Herrschaft mittels historischer Argumentation in der
Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts).
Do zemských a regionálních kulis posunuly rozpravu příspěvky zasvěcené římsko-německé říši za vlády Štaufů. Claudia Garnier (Münster)
se zastavila u představy ideálního vladaře a jejího vlivu na skutečný vztah
krále (císaře) a jeho dvora k říšským knížatům. Mnohé procedury a vzorce
chování byly za Fridricha Barbarossy kodifikovány písemně, což ve 13.
století usnadnilo proměnu univerzálního štaufského impéria ve volební
monarchii zastupovanou a reprezentovanou kurfiřtským kolegiem (Die
Macht des Machbaren: Politik im Spannungsfeld königlicher Herrschaft und
fürstlicher Partizipation). Názory dvorského, císařem Barbarossou podporovaného dějepisectví shrnul Heinz Krieg (Freiburg), jenž ve shodě s Claudií
Garnier potvrdil, že soudobé kroniky přikládaly mimořádný význam soužití
císaře a knížat (Zu historiographischen Spiegelungen des Herrschers im Reich
der Staufer). Na polskou půdu uvedli přítomné Sławomir Gawlas (Varšava)
a Grischa Vercamer (Varšava), a přestože oba slibovali rozbor složitého
a ne vždy srozumitelného díla Mistra Vincenta (Kadłubka), hlavní Gawlasův
zájem byl upřen k modelu státu „středoevropského typu“ (Problemy książęcej
władzy w czasach Wincentego Kadłubka). S mírnými rozpaky bylo přijato
i druhé vystoupení, které se vyčerpalo v ne zcela přesvědčivé kvantitativní
analýze Kadłubkova slovníku (Die Chronica Polonorum des Magisters Vincentius: Wie sah die idealtypische Vorstellung von Herrschaft des ersten polnischen
Chronisten aus?). Mocenské a politické uspořádání francouzského království
s důrazem na vnitřní organizaci královských statků za vlády Ludvíka VI.
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(1101/08–1137) a její velkou inovační proměnu ve 13. století (Das französische Königreich: Grundstrukturen der politischen Kommunikation im 12.
und 13. Jahrhundert) nastínil Georg Jostkleigrewe (Münster). Politické,
královskému dvoru nakloněné zápisky Sugera ze Saint-Denis a Viléma
z Nangis porovnal Julian Führer (Zürich), jenž mimo jiné upřesnil, že název
„Francia“ zprvu označoval korunní doménu a teprve ve 13. století se stal
názvem království (Französisches Königreich und französisches Königtum in
der Wahrnehmung der zeitgenössischen Historiographie).
Teoreticky laděné úvahy vrátil do jednacího programu Karl Ubl
(Tübingen/Kolín), aby na recepci myšlenek Charlese McIlwaina, Josepha
Streyera nebo nověji Cary Nedermana sledoval vliv „konstitucionalismu“
na anglosaskou medievistiku, zatímco německá (podobně jako francouzská) historiografie již tradičně pátrají po vzdálených počátcích sekulárního
a suverénního národního státu (Mittelalterlicher Konstitucionalismus. Kritische
Reflexionen zu einem Forschungskonzept). Dobře rozvržený a strukturovaný
výklad předznamenal průběh další rozpravy, neboť v navazujících sekcích
se oběma konceptům dostalo prostoru více než přiměřeného. Proměnu
uherského království ve stavovskou monarchii za dlouhé vlády Bely IV.
(1235–1270), v níž po boku krále stanuli bohatí, s panovníkem nezřídka
i soupeřící magnáti, přiblížil László Veszprémy (Budapešť), který si všímal
rozkladu korunních statků a rychlého přechodu komitátní správy do rukou
šlechtických rodů (Umwälzungen im Ungarn des 13. Jahrhunderts: Vom
„Blutvertrag“ bis zum „Parlament“  ). Oslabený královský dvůr pak nutně
musel dbát na vlastní (sebe)prezentaci, což zase vedlo ke štědré podpoře
dvorského dějepisectví, jehož vývoj na příkladu kroniky mistra „P“ a díla
Šimona z Kézy (Chronisten und Hof: Ungarn im 13. Jahrhundert) obratně
komentoval Dániel Bági (Pětikostelí). Více vzruchu vnesly do sálu referáty, které zpochybnily jinak dosti obvyklý názor, že Anglie 12. století byla
moderně (byrokraticky) řízeným a spravovaným královstvím. V tomto
smyslu Björn Weiler (Aberyswyth) doložil, že se na ostrovech uplatnily
naprosto stejné sociální sítě i formy rituální a symbolické komunikace jako
jinde na kontinentě (Strukturen von Macht und Machtausübung in England,
c. 1066–c. 1215), a Alheydis Plassmann (Bonn) se zamýšlela nad obrazem
ideálního vladaře v díle Viléma z Malmesbury († asi 1143), pro něhož
byl dobrým králem ten, kdo vládl v míru (Bedingungen und Strukturen
von Machtausübung bei Wilhelm von Malmesbury). Český blok otevřelo vystoupení Martina Wihody (Brno), který upozornil na význam sněmovních
shromáždění a popřel tak, že by si veškerou moc v zemi uzurpoval český
kníže (Macht und Struktur der Herrschaft im Herzogtum Böhmen. Grundlagen,
Legitimierung und zeitgenössische Vorstellungen). Marie Bláhová (Praha)
poté auditoriu představila koncepci a obsah Kosmovy kroniky (Macht und
Machtausübung im Licht der böhmischen Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts). Dánské a v jisté míře i severské (skandinávské) poměry popsala
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Mia Münster-Swendson (Kodaň), jež analyzovala různé formy distribuce
panovnické vůle a prosazování práva kolem přelomu 12. a 13. století („With
law shall nations be built“ – the Interrelation between Legal and Historical Discourse in High-Medieval Denmark). Historiografický rozměr téhož doplnil
Thomas Foerster (Bergen), když uvažoval nad postojem Saxo Gramatika
k legitimitě královské moci („…that he may appear no less efficient in justice
than in arms“: Law and Kingship in Saxo Grammaticus´ Gesta Danorum).
Dílčí referáty sice dokládaly zvláštnosti vývoje v různých koutech
západní a střední Evropy, ale za obzorem okcidentální civilizace se pohyboval vlastně jen tématický blok věnovaný Byzanci. Struktury panovnické
moci za vlády Komnenovců a Angelovců přiblížila Małgorzata Dąbrowska
(Lodž), aby dále sledovala poměr Byzantinců k latinskému Západu
a křižákům (Structure of Power and Individuality of the Ruler in Byzantium
in the times of the Komnenoi and Angeloi  ). Na zvláštní místo byzantských
kronik v historickém poznání upozornil Ralph-Johannes Lilie (Berlín),
který konstatoval, že se zánikem císařství vzaly za své také archivy. Jinými
slovy, úřední prameny se dochovaly v nahodile dochovaných souborech
a jejich úlohu (z nouze) převzali kronikáři. S tímto vědomím je nutno
číst jak Annu Komnenu a její nekritickou oslavu císaře Alexia I., tak dílo
Niketase Choniatese, jenž se snažil objasnit příčiny katastrofy roku 1204
(Byzantinische Geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert). V sousedství Byzance
se ocitla Svatá země, byť pro současníky představovala spíše zámořskou
výspu okcidentální Evropy a v tomto duchu se nesly i poslední dva referáty. Marie-Luise Favreau-Lilie (Berlín) se pustila do rozboru mocenských
struktur jeruzalémského království zvěčněných na stránkách impozantní
kroniky Viléma z Tyru (Machtstrukturen und Historiographie im Königreich
Jerusalem: Die Chronik Wilhelms von Tyrus) a Kay Peter Jankrift (Augsburg)
se pokusil srovnat svět křížových výprav v podání Usáma ibn Munqise
(† 1188) a Gregoria Bar Hebraeuse († 1286), jejichž sentence v sobě nesly
pečeť odlišné společenské a kulturní zkušenosti („Wanderer zwischen den
Welten. Der „Kitab al-Iʼtibar“ des Usama ibn Munqid und die Chroniken des
Gregorius Bar Hebraeus“  ).
Strohé poznámky nemohou vystihnout konferenční atmosféru, ani
rozsah a hloubku rozpravy, která pravidelně posouvala závěr jednání
do pozdních večerních hodin. Za všechny pronesené referáty a diskusní
příspěvky lze snad zmínit přednášku Joachima Ehlerse a jeho závažný
postřeh, že středověké kroniky byly nejprve krásnou literaturou, dále
biblickým komentářem a teprve pak zdrojem poučení. S tímto pohledem
také souzněla řada vystoupení, jejichž pestrost, šíře i vzájemná (pečlivými
pokyny jištěná) provázanost činí z plánovaného sborníku netrpělivě očekávanou událost. Hlasitou chválu si zaslouží rovněž bezchybné zázemí, jež
přítomným skýtal německý historický ústav. Snad také proto se účastníci
i hosté rozjížděli do svých domovů se vzpomínkou na vyčerpávající, přesto
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však veskrze příjemné, inspirativní a ve výsledcích neobyčejně povedené
setkání.
Martin Wihoda
Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži
Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938, bezprostredne nadväzujúca
na Mníchovský diktát štyroch veľmocí a následné roky, patria k najtragickejším úsekom československých a slovenských dejín. Týmto aktom sme
stratili 10 390 kilometrov štvorcových teritória, na ktorom podľa sčítania
ľudu z roku 1930 žilo vtedy celkom 853 670 osôb, z toho 503 980 obyvateľov maďarskej národnosti, 272 145 Slovákov a Čechov, 8 947 Nemcov
atď. Viedenský výrok znamenal aj ťažké straty v ekonomickej oblasti,
narušenie hospodársky kompaktných území a prerušenie cestných aj železničných komunikácií. Pre mnohých československých občanov tento
neblahý verdikt znamenal stratu majetku, ponižovanie, fyzické trýznenie,
násilné vyháňanie alebo dokonca aj stratu života. Najznámejší prípad je
z obce Gbelce pri Štúrove, kde prišli o život štyria bývalí ruskí legionári:
Škvora, Mencla a Potměšila zastrelili a Mornsteina, ako veliteľa Sedliackej
jazdy, ktorá sa podieľala aj na ochrane hraníc v rámci Stráže na obranu
štátu (SOŠ), vojaci maďarskej okupačnej armády po predchádzajúcom
fyzickom mučení obesili na dvore miestnej školy.
Toto obdobie patrí k najmenej prebádaným úsekom našich dejín,
ale v poslednom období sa aj tu situácia zlepšila. Jedným z významných
výsledkov výskumu bolo vydanie trojzväzkového diela Ladislava Deáka
Viedenská arbitráž. Dokumenty, kde sú publikované základné materiály
z uvedeného obdobia, týkajúce sa diplomatickej prípravy, ale aj reálneho
dopadu arbitráže na každodenný život a osudy obyvateľstva okupovaného
územia. Treba opakovane pripomenúť, že maďarský režim sa s výsledkami
prvej svetoovej vojny a s mierovou zmluvou v Trianone zo 4. júna 1920,
nikdy nezmieril a jeho snahou od samého začiatku bola nielen revízia
zmluvy a hraníc, ale aj obnovenie celého predvojnového Uhorska, bez
ohľadu na práva ostatných národov a národností žijúcich v uvedenej
oblasti. V záujme toho sa Maďarsko neváhalo spojiť s režimami Hitlera
a Mussoliniho, čo vlastne predurčilo aj osudy mnohých Maďarov a Nemcov
v tomto regióne v nasledujúcich rokoch a viedlo ku konečnému krachu
maďarských revizionistických snáh.
Na úseku historického výskumu udalostí v rokoch 1938–1945 je
toho ešte veľa potrebné vykonať, preto treba oceniť iniciatívu slovenského
Ústavu pamäti národa (ÚPN), ktorý v dňoch 22.–23. marca 2011 usporiadal
v Šuranoch dvojdňovú medzinárodnú konferenciu historikov na tému Juh
Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938–1945. Na podujatí sa zúčastnili vedci
z Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny i Velkej Británie a samozrejme aj
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mnohí slovenskí znalci uvedeného obdobia. Na stretnutí si v rámci referátov a následných diskusií účastníci vymenili svoje názory na zložité a často
aj sporné problémy tohto obdobia. Aj debaty v jednotlivých diskusných
blokoch a v kuloároch počas prestávok znovu potvrdili potrebu výmeny
názorov, lebo ako je známe, inak sa na tieto udalosti pozerajú maďarskí
a inak českí a slovenskí historici. A dokonca aj v jednotlivých národnostných
táboroch nie sú stanoviská a posudzovanie tohto obdobia rovnaké, naopak
často sú také rozdielne, že len ťažko možno aj v budúcnosti očakávať nejaký
jednotný postoj historikov na toto zložité obdobie.
Referujúci – okrem iného aj niektorí žijúci pamätníci oných udalostí
– rozobrali jednotlivé aspekty arbitráže – politické, vojenské, hospodárske
i kultúrne. Odzneli viaceré veľmi zaujímavé príspevky od syntetizujúcich
až po detailnejšie zamerané na jednotlivé problémy, alebo mikroregióny
(Šurany, Komjatice, novozámocký, lučenský, trnavský, alebo levický okres),
dva referáty sa týkali aj tragického osudu židovského obyvateľstva a jeden
(Michala Pehra z Masarykovho ústavu a Archivu AV ČR v Prahe) sa týkal
ohlasu Viedenskej arbitráže v českej tlači. Veľkým prínosom bol blok
prednášok o ekonomických pomeroch na okupovanom území (M. Sabol,
Ľ. Hallon a P. Mičko), ako aj príspevky ukrajinských vedcov z Užhorodskej
národnej univerzity (I. Šnicer a T. Serhijenko). Všetky vystúpenia domácich
aj zahraničných historikov prispeli k lepšiemu poznaniu vtedajších udalostí.
Išlo vôbec o prvú konferenciu, ktorá sa v takomto rozsahu a šírkou záberu
zaoberala Viedenskou arbitrážou a jej následkami. Referáty z podujatia
uverejní ÚPN v zborníku, ktorý sa stane zdrojom poučenia a pomôckou pre
ďalší výskum týchto tragických rokov našich dejín pre špecialistov na dané
obdobie ako aj pre záujemcov z radov širšej verejnosti.
Ferdinand Vrábel
České, slovenské a československé dějiny 20. století
Již počtvrté se tento rok pod záštitou Historického ústavu Filozofické
fakulty Univerzity v Hradci Králové konala konference České, slovenské
a československé dějiny 20. století. Ve dnech 22. až 23. března 2011 se sešly
desítky účastníků nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a dalších
zemí, například Německa nebo Srbska. Na úvod konference promluvil
Vilém Prečan o významu historie a poslání všech, kteří se rozhodnou této
vědě zasvětit svůj život. Následovalo vlastní jednání, probíhající ve dvou
paralelních sekcích, dále rozdělených do jednotlivých bloků, které se organizátoři snažili tematicky či jinak sjednotit. Na závěr každého bloku byl
vyhrazen prostor pro dotazy, komentáře či případnou diskuzi.
Tematicky rozmanité příspěvky se věnovaly nejen konkrétním historickým událostem, osobnostem či fenoménům, ale zazněly také referáty
o historickém výzkumu samotném, zejména o metodě orální historie a práci
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s pamětníky. Nejčastěji se objevovala témata z okruhu politických a kulturních dějin, prostor však dostaly rovněž příspěvky týkající se hospodářských
a sociálních dějin. Zde svým netradičním tématem zaujal přípěvek Kryštofa
Drnka z Univerzity Karlovy o vývoji pražské kanalizace v první polovině
20. století. Jako v minulých letech akcentovali organizátoři zpracovávání
českých a slovenských témat jak z české, tak i ze slovenské strany. Přitom
slovenští kolegové prezentovali témata týkající se převážně slovenského
území a čeští českého. Velký ohlas vzbudil příspěvek Jakuba Šloufa ze
Státního oblastního archivu v Praze na téma až téměř komediálního životního příběhu plzeňského kamelota Josefa Fencla. Autor ve svém referátu
sledoval především otázku Fenclova podílu na rozpoutání plzeňských
demonstrací v červnu 1953, vedle toho však barvitě vylíčil i jeho život,
včetně spolupráce s StB.
Večerní panelová diskuze byla věnována tématu opozice a rezistence
v komunistickém Československu. Svými komentáři na toto téma přispěli
Petr Cajthaml z Ústavu dějin a Archivu Univerzity Karlovy, Jan Mervart
z Univerzity v Hradci Králové a také organizátor konference, Vítězslav
Sommer z Ústavu pro studium totalitních režimů; Univerzitu Karlovu zastupoval Ondřej Vojtěchovský. Diskuze se na teoretické úrovni soustředila
hlavně na redefinici pojmu opozice, na jeho význam v české společnosti
a jeho uplatnění v historickém výzkumu. Padly návrhy na využití termínu
rezistence, který má širší obsah bez výrazných konotací, nebo na vytvoření
určité typologie, v rámci níž by opozice nabývala více podob, definovaných
a takto uchopitelných jako metodologický předpoklad práce. Toto samo
o sobě kontroverzní téma vyvolalo četné reakce ostatních účastníků.
Brněnská Masarykova univerzita měla letos silné zastoupení. Reprezentovalo ji hned devět studentů, z nichž jeden se konference zúčastnil
pouze pasivně.
Myšlenka pořádat zmiňovanou konferenci, která je určena pro nejmladší vědeckou generaci historiků, vznikla v roce 2005 z iniciativy doktorandů Historického ústavu Univerzity v Hradci Králové. Jejich primárním
záměrem bylo vytvořit platformu pro začínající historiky, nabídnout jak
prostor pro prezentaci vlastního výzkumu, tak pro navazování nových
kontaktů a spolupráce, pro rozšíření obzorů o nová témata výzkumu s potenciálem obohacení vlastní práce.
Lenka Šteflová
Czy istniała organizacja służebna – czyli czym było ius ducale? Debaty
Lelewelowskie 2011/1 (12. dubna)
Německý historický ústav ve Varšavě se především v osobě svého
ředitele prof. Eduarda Mühleho stal organizátorem „lelewelowských debat“
(Joachim Lelewel, 1786–1861, významný polský historik a politický emigrant), v jejichž rámci se diskutuje o aktuálních kontroverzních otázkách
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současné polské historiografie, ovšem v širším evropském kontextu. Jako
hlavní diskutující byli tentokráte pozváni Karol Modzelewski, který před
časem společně s Karolem Buczkem (často v rámci silně polemické diskuse)
formuloval náhled na chod ústrojí starého piastovského Polska a konstatoval
také silnou podobnost se situací v Čechách a Uhrách, Slawomir Gawlas,
jenž vystoupil v posledních letech s výraznou kritikou modelového utváření
systémů, a ředitel lipského centra pro historii a kulturu středovýchodní
Evropy Christian Lübke, který proslul především svojí prací na poli historické toponomastiky jako podpůrného bádání pro dokázání existence
tzv. služebné organizace. K přednesení stručnějších příspěvků vyzvali
pořadatelé také Slawomira Możdziocha z Vratislavi, který měl představit
limity archeologie v poznávání dané problematiky, a Libora Jana z Brna,
od něhož se předpokládala zevrubnější informace o stavu obdobné diskuse
v České republice.
V úvodu přiblížil E. Mühle východiska všech tří hlavních aktérů diskuse,
přičemž je třeba připomenout, že představa o „knížecím právu“ a služebné
organizaci je poněkud odlišná od představ českých historiků třeštíkovsko-žemličkovského proudu. V polské historiografii jde v případě služebností
a tributárních plateb knížeti o povinnosti rázu veřejnoprávního, které neplynou
z jeho vlastnictví celého území, tj. vší půdy v zemi, nýbrž z jeho postavení
panovníka. Služebná organizace není v tomto pojetí pouhým doplňkem
výběrového systému, ale naopak jeho pevnou součástí, či spíše principem.
Podle Lübkeho jsou ius ducale a služebná organizace „formou zužitkování
lidské práce knížetem a jím organizovanou plošnou knížecí mocí“.
Jako první představil své názory K. Modzelewski; hned v úvodu
upozornil na celkovou torzovitost pramenů pro nejstarší období, i když
se pro vznik služebné organizace již v 10. století přimlouval. Připomenul
některé nejstarší prameny a zdůraznil, že také sedláci na církevních a velmožských statcích platili dávky plynoucí z ius ducale, dokud tyto statky
nezískaly imunitu. Neplatili z titulu regálu, ale proto, že tím uznávali knížete
jako vládce země. Ony povinnosti selského lidu seřadil do pěti skupin:
1. powolowe – poradlne – podymne, 2. poddworowe, 3. strože, 4. narzaz
i stan, 5. przewód i przewoz. Některé z nich mají své české ekvivalenty.
Připomenul také užitečnost retrogresivní metody a názor K. Buczka, že
knížecí právo bylo starší než imunita, která je fakticky demontovala.
S. Gawlas následně položil vznik knížecího práva a kastelánského
úřadu teprve do počátku 13. století, kdy podle něj došlo k zásadní reorganizaci podle německých teritoriálních vzorů. S pochybami se vyjádřil též
o služebné organizaci. Tomu kontroval K. Modzelewski s tím, že takovou
„revoluci 13. století“ nemůže přijmout. Šlo podle něj v zásadě o pozdně
římský správní systém, převzatý Merovejci a Karlovci, a poté modifikovaný i v prostoru střední či středovýchodní Evropy, ale i tam, kde stará říše
nefungovala, tj. na Rusi. V Gawlasově kritice hledá inspirace, ale uznat ji
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za variantní koncepci nemůže, protože by musel S. Gawlas nově interpretovat prameny, ale on ty, které pocházejí ze 13. století, z výpovědního
hlediska vlastně zdiskreditoval.
V replice S. Gawlase zazněl rozsáhlejší výklad o vývoji bádání, přičemž
K. Buczek měl podle něj nevhodně propojit momenty ius ducale s německým
právem. Když došlo ke sporu Buczka s Modzelewským, oba hodně psali,
míchali koncepce, přeli se v drobnostech, opět útočili a pak ustupovali
a někdy hájili i to, co sami nechtěli. Některé stránky knížecího práva mají
dle něj paralely v říšském prostředí, zatímco od propagování českých vzorů
Buczek pomalu upouštěl a uváděl, že vykonavatelé služebných činností byli
málo početní. Gawlas připomněl též Modzelewského názor o veřejném
charakteru služebných svazků a že vzniku větších majetkových komplexů
velmožů zatím bránil právní status sedláků-dědiců. Modzelewského názor
byl celkově podle něj vázán na tehdy v Polsku panující politický systém a je
třeba jej přehodnotit, přičemž myšlenka služebných vsí je anachronistická.
Vláda tehdejších Piastovců nespočívala na precizaci úřadů, ale na osobní
prestiži a svazcích.
K. Modzelewski připomněl, že se zatím vystoupení dosti míjela
a zdůraznil roli opole jakožto soudního a ekonomického okrsku pro celkové uspořádání země; ukázal na analogické situace v západní Evropě.
Objasnil některé momenty sálského zákoníku a důrazně připomenul, že
král nevládne proto, že by celá země byla jeho vlastnictví, nýbrž proto, že
je panovník, který zároveň řídí chod sousedských společenství. Odúmrť
nemá svůj původ v původním kompletním vlastnictví půdy králem, ale
v tom, že je panovník (stát) dědicem uvolněného majetku. Staré tributy
(tributum pacis) jsou projevem úcty vůči panovníkovi.
Následně Ch. Lübke poukázal na shodnost služebných systémů
na území Čech, Polska a Uher, promluvil o totožnosti civilizačních forem
a připomenul také starší toponomastické bádání. Na otázku, kterou zformuloval svému sousedu Gawlasovi, jak vyložit koncentraci názvů označujících
činnosti, se mu dostalo od S. Gawlase odpovědi, že nedisponuje koncepcí
o vývoji státu v průběhu tří set let, ale protestuje proti interpretacím, kdy
se stejné prameny interpretují různým způsobem.
S. Możdzioch se poté dotkl výsledků práce archeologů, přičemž
konstatoval, že tímto způsobem nelze prokázat navázanost služebných
osad na hradská centra, ale „lze to tak vymyslet“. Konstatoval, že se
polská archeologie zaměřuje již desetiletí na výzkum center a nikoli
selských vsí. Věří však Modzelewského modelu. Ten podotkl, že názor
D. Třeštíka o všeobecném vlastnictví půdy knížetem byl svázán s liberálními názory 19. století, kdy se vše poměřovalo konkrétní držbou. Apeloval poté na Gawlase, aby opřel svoji připravovanou knihu o důkladnou
analýzu pramenů ze 13. století (z polských území), protože nejsou k dispozici jiné.
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České bádání a jeho kontroverze posledních let představil L. Jan.
Zdůraznil roli společenských elit, které držely svobodnou půdu v dědičné
držbě a připomenul také velmi brzké definování panovnické domény (minimálně na přelomu 11. a 12. století). Česká beneficia, připomínaná až ve 13.
století, předpokládaná ale pro starší údobí, měla dle něj mnoho společného
s úředními lény v západní Evropě. Beneficia pak přecházejí i do 13. století
a šlechta o ně jeví stálý zájem, panovník se ale více orientuje na nové typy
zisků v rámci své domény. M. R. Pauk poté v diskusi připomněl význam
držby svobodné půdy zmiňovanými beneficiáři, když beneficia nebyla dle
něj jediným zdrojem jejich příjmů.
Závěrem K. Modzelewski zdůraznil užití retrogresivní metody, která
je dle něj více antropologická, než historická. Toponyma označující činnosti
jsou dle něj starší než písemné prameny, ale k poznání se lze stěží dobrat,
když část služebných osad se stejně jmenovala jinak. S. Gawlas podotkl,
že archeology v jejich bádání oslepuje jen jeden výkladový model, který
jim podsouvají historikové, a tudíž by se od něj měli oprostit.
Diskuse na půdě Paláce Karnických na varšavských Ujazdovských
alejích ukázala nutnost takových podniků, byť se oba hlavní diskutující
ve svém přístupu poněkud míjeli. Pro české podmínky večer ukázal, že
některé příkře formulované postuláty, s nimiž vystupoval D. Třeštík, nedrží
ani jeden z otců polského bádání Modzelewski, stejně jako polská historiografie nezná jednotný „středoevropský model“, ale naopak zdůrazňuje
nikoli totální totožnost, spíše jen podobnost prvků. Činí tak ovšem způsobem kultivovaným, slušným, čímž jde některým českým kolegům dvorným
příkladem.
Libor Jan
Americký historik prof. Stanley B. Winters (5. 6. 1924 – 28. 1. 2011)
V lednu tohoto roku ve věku nedožitých 87 let náhle zemřel emeritní
profesor historie v New Jersey Institut of Technology Stanley Bisguier
Winters, který převážnou část svého vědeckého díla věnoval moderním českým a československým dějinám. Smrt ho zasáhla v plné tvůrčí práci, když
připravoval do tisku novou publikaci o Karlu Kramářovi. I když „pracoval
na své knize do posledního dne“ a k jejímu dokončení, jak se zmínila jeho
paní Zdenka Wintersová, „chybí ještě doslov a rejstřík“,1 vydání této knihy se
bohužel – na rozdíl od své v roce 2010 vydané studie o českém odporu
proti vojenské správě USA v západních Čechách v roce 1945 – už nedočká.2
Stanleye Winterse přivedl k zájmu o české dějiny kromě jiného
také jeho přímý osobní kontakt s českou realitou, s níž měl možnost se
poprvé seznámit v pohnutém roce 1945, kdy se jako příslušník americké
1
Z dopisu Zdenky Wintersové z 17. 3. 2011 autorovi.
2
W i n t e r s , Stanley B.: General Harmonʼs Headaches. Czech Resistence to the
U. S. Administration of Western Bohemia in 1945. Moderní dějiny18, 2010, č. 2, s. 85–107.
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armády zúčastnil osvobození západních Čech. Válečná zkušenost mladého
výtvarníka sklářského designu poznamenala do té míry, že chtěl pochopit
novodobý vývoj Evropy, který vedl ke dvěma světovým válkám, a začal
proto na Fakultě politických věd Newyorské univerzity studovat historii
a ruský jazyk a po bakalářském studiu pokračoval od roku 1948 ve studiu
na Historické fakultě Kolumbijské univerzity, na níž také roku 1950 obhájil
svou magisterskou práci Neoslavism and East European Politics, 1905–1914.
Výzkum neoslavismu a konzultace s prof. Otakarem Odložilíkem, který
od roku 1948 žil trvale v USA, jej přivedly k zájmu o osobnost Karla Kramáře. Po několikaletém působení na pozicích učitele na středních školách
mohl od roku 1958 pokračovat v doktorském studiu u prof. Roberta R.
Kanna na Historické fakultě Rutgersovy University v Newarku (New Jersey), kde také roku 1966 obhájil disertaci na téma Karel Kramářʼs Early
Political Career. Roku 1968 se pak stal profesorem historie na Newark
College of Engineering a od 1975 na New Jersey Institut of Technology.
Historické bádání jej už v roce 1967 zavedlo zpět do Československa.
Jeho zájem o českou a československou minulost u něj přerostl v ještě
hlubší vztah, když se zde seznámil se svou budoucí ženou, paní Zdenkou
Millerovou, která s ním v roce 1970 odešla do Spojených států a která mu
byla až do posledních dnů jeho života nejen oporou v jeho soukromém
životě, ale i obětavou pomocnicí a partnerkou v jeho odborné práci. V dějinách českých zemí a Československa, do kterého se dle možností často
vracel, si Stanley B. Winters našel celoživotní velké téma své badatelské
činnosti a v českém prostředí nalezl též mnoho přátel, a to nejen mezi
historiky. Stanley B. Winters začal publikovat své studie o českých dějinách už na konci 60. let a pokračoval v této publikační činnosti po více jak
čtyřicet let. Za tu dobu vydal množství studií a knižních publikací, které
výrazně obohatily americkou bohemistiku a přispěly k hlubšímu poznání
řady otázek vývoje českých zemí a střední Evropy v 19. a 20. století.3 Přínos
a význam jeho vědeckého díla spočívá v několika důležitých tematických
oblastech a směrech historického bádání.
Primárně ho jako začínajícího badatele nejprve přitahovala role slovanství ve vývoji Evropy a posléze stále více také problematika vzniku a vývoje
českého politického myšlení a moderní české politiky v 19. století a její
čelní protagonisté. K jeho prvním významným studiím o austroslavismu,
panslavismu, rusofilství a neoslavismu a jejich roli v českém politickém
myšlení patřily práce o formování mladočeského směru české politiky,
kterým se odborně zabýval jako vůbec jeden z prvních historiků;4 poz3
Bibliografii jeho prací do roku 2005 a údaje k jeho životu viz Winters, Stanley B. In:
Pánek, Jaroslav – Raková, Svatava – Horčáková, Václava: Scholars of Bohemian, Czech and
Czechoslovak History Studies, III. Prague 2005, s. 292–301; Curriculum Vitae Stanley B.
Winters (2006) a dopisy S. B. Winterse autorovi (archiv autora).
4
W i n t e r s , Stanley B.: Austroslavism, Panslavism, and Russophilism in Czech Political
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ději se k nim přidaly práce o T. G. Masarykovi, Karlu Kramářovi, Josefu
Kaizlovi ad.5 V nich Winters upozornil na širší ideové a politické souvislosti
i individuální podněty a přínos některých významných osobností, které se
podílely na utváření novodobé české politiky i moderní české společnosti
a kterým se tehdejší historiografie v Československu nemohla z politických
důvodů náležitě věnovat.
K druhému okruhu Wintersova odborného zájmu patřila témata, jež
vyrůstala z tak zásadní otázky, jakou v českém prostředí představoval vztah
politiky, nacionalismu a vědy. K tomuto směru bádání ho přivedl nejen jeho
zájem o impulsy, které do vývoje české společnosti a jejich intelektuálních
elit přinášel zejména T. G. Masaryk, ale i otázky související s vytvářením
základů české vědy, ať už v podobě vývoje českého encyklopedismu anebo
formování akademie věd, a také s působením osobností s těmito vědecko-organizačními podniky spjatými, jako byl František Ladislav Rieger, Jan
Otto, T. G. Masaryk, Josef Hlávka, Zdeněk Nejedlý nebo Bohumil Němec.6
Zejména osudům posledně jmenované, do té doby málo probádané osobnosti, která je dnes v širší veřejnosti známa jen jako protikandidát Edvarda
Beneše v prezidentských volbách roku 1935, a jejímu politickému, lidskému
i vědeckému profilu věnoval prof. Winters zvýšenou pozornost.7
Další neméně důležitou oblastí Wintersova historického zájmu tvoří
práce, v nichž reflektoval přínos angloamerické bohemistiky k dějinám
českých zemí a Československa. Narozdíl od starší generace angloamerických historiků, z nichž značná část se rekrutovala z evropských historiků
naturalizovaných v USA, sám Winters už patřil k těm historikům-bohemistům, kteří byli rodilými Američany a jejichž zájem o dějiny střední Evropy
a českých zemí nebyl určován primárně jejich evropským původem. Mohl
tak výsledky angloamerické historické vědy zabývající se středoevropským
prostorem posuzovat s jistým odstupem a nadhledem.
Thought 1870–1900. In: týž – Held, Joseph (eds.): Intellectual and Social Developments
in the Habsburg Empire from Maria Theresa to World War 1. New York – London 1975,
s. 175–202; t ý ž : The Young Czech Party (1874–1914): An Appraisal. Slavic Review 28,
1969, s. 426–444; t ý ž : Kramář, Kaizl and Hegemony of the Young Czech Party 1891–1901.
In: Brock, Peter – Skilling, Harold G.: (eds.): The Czech Renascence of the Nineteenth
Century. Toronto 1970, s. 282–314.
5
W i n t e r s , Stanley B. (ed.): T. G. Masaryk (1850–1937). 1. Thinker and Politician.
London 1990.
6
T ý ž : Jan Otto, T. G. Masaryk, and the Czech National Encyclopedia. Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas 31, 1983, s. 516–542; týž: Bohumil Němec and the Launching of Ottův
Slovník naučný – Nové doby. In: Lemberg, Hans – Litsch, Karel – Plaschka, Richard – Ránki,
György (edd.): Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den
böhmischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havránek zum 60. Geburtstag. Wien
– München 1988, s. 71–81; t ý ž : Josef Hlávka, Zdeněk Nejedlý, and the Czech Academy of
Sciences and Arts 1891–1952. Minerva 32, č. 1, 1994, s. 53–78; t ý ž : Science as Politics: The
Rise and Fall of the Czechoslovak Adademy of Sciencies. Bohemia 32/2, 1994, s. 268–299.
7
Srov. t ý ž : Vzpomínky Bohumila Němce na českou vědu a kulturu. In: Němec, Bohumil:
Vzpomínky. Eds. Václav Podaný a Jan Janko ve spolupráci s Hanou Barvíkovou. Praha 2002,
s. 27–62. Zde i další literatura.
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Kromě toho, že se v řadě studií podrobně zajímal o život a dílo
takových osobností, jako byl původně rakouský historik Robert A. Kann,
český historik Otakar Odložilík, žijící v letech 1939–1945 a potom znovu
od r. 1948 v USA, nebo britský odborník na národnostní otázku Robert
William Seton-Watson a jeho syn, historik Hugh Seton-Watson,8 přistoupil
též k přehlednému zhodnocení amerického bádání o dějinách českých zemí
a Československa.9 Časopis Matice moravské se může pyšnit tím, že dvě
Wintersovy syntetizující studie vyšly právě na jeho stránkách. Šlo jednak
o studii Vývoj bádání o dějinách Československa ve Spojených státech, jednak
též o přehled Sto let českého encyklopedismu.10
Winters totiž publikoval své práce nejen v amerických, kanadských,
německých a rakouských vědeckých periodikách (East Central Europe,
Slavic Revue, Austrian History Yearbook, Journal of Urban History;
Czechoslovak History Newsletter, Kosmas, Labor History, Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas, Österreich in Geschichte und Literatur, Bohemia
ad.), ale po roce 1989 i v českých publikacích a historických časopisech,
vedle Časopisu Matice moravské rovněž v Českém časopisu historickém,
v Moderních dějinách ad.
V této jeho publikační činnosti lze kromě výše zmíněných témat nalézt ještě jeden nesmírně důležitý aspekt. Stanley B. Winters dlouhodobě
a systematicky sledoval českou historickou produkci, organizaci historické
vědy v Československu a České republice a odborné výsledky i životní
osudy některých jednotlivých českých historiků a průběžně o nich referoval v amerických historických časopisech. Po dlouhá léta nebylo takřka
jediného čísla periodika The Czechoslovak History Newsletter (později
The Czech and Slovak History Newsletter), které vychází od 70. let 20.
století dvakrát ročně jako bulletin Czechoslovak Studies Association (původně Czechoslovak History Conference, zal. 1974), aby v něm nereferoval
o nových knihách, konferencích, životních jubileích nebo úmrtích českých
a slovenských historiků. Sám se tak stal na slovo vzatým odborníkem
na problematiku českých dějin v USA11 a znalcem a propagátorem české
8
W i n t e r s , Stanley B. (ed.): Dynasty, Politics and Culture. Selected Essay by Robert
A. Kann. Coloredo 1991; t ý ž : Otakar Odložilík – historik, který odešel do země zaslíbené. ČČH
101, 2003, s. 306–331; t ý ž : R. W. Seton-Watson a počátky výzkumu českých a slovenských dějin
ve Spojených státech. Moderní dějiny 3, 1995, s. 213–228; t ý ž : The American Connection:
Hugh Seton-Watsonʼs Lecture on Czechoslovakia at Oxford in 1968. In: East European Politics
and Societies, Vol. 14, No 1, 2000, s. 97–118. V těchto pracích odkazy na další Wintersovy
studie o těchto osobnostech.
9
W i n t e r s , Stanley B.: The Beginnings of American Scholarship on Czech and Slowak History. In: Kovtun, George J.: Czech and Slovak History. An American Bibliography.
Washington 1996, s. vii–xxiv.
10
W i n t e r s , Stanley B.: Vývoj bádání o dějinách Československa ve Spojených státech.
ČMM 108, 1989, s. 233–242; t ý ž : Sto let českého encyklopedismu (1860–1959): od F. L.
Riegra a Jana Otty k T. G. Masarykovi a Bohumilovi Němcovi. ČMM 121, 2002, s. 339–400.
11
Ne náhodou se spolu s Evou Schmidt-Hartmannovou stal spolueditorem publikace
Großbritannien, die USA und die böhmischen Länder 1848–1938. München 1991.
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historické produkce v USA, který také po určitou dobu (1988–1990) stál
v čele Czechoslovak History Conference a jako její prezident prosadil,
aby tato společnost pravidelně udělovala Cenu Stanley Z. Pecha (Stanley
Z. Pech Prize) za nejlepší práci z dějin Československa. Obrovské zásluhy
si získal i tím, že mnohým českým historikům nezištně zprostředkovával
americkou literaturu. Od 90. let pilně vyměňoval odbornou literaturu také
s Ústřední knihovnou Filozofické fakulty MU. Prof. Winters tak má nemalé
zásluhy o šíření výsledků české historické vědy v amerických vědeckých
kruzích a o udržování odborných i osobních kontaktů s českou historickou
obcí. Sám několikrát kromě Prahy a dalších měst navštívil i Brno a už roku
1989 zde na tehdejší Katedře československých a obecných dějin na Filozofické fakultě měl přednášku o vývoji bádání o dějinách Československa
v USA, která pak vyšla, jak už bylo zmíněno, v ČMM. Stal se také brzy poté
členem Matice moravské a až do svého skonu zůstal jejím věrným členem
a propagátorem její činnosti v USA. Ještě v 1. čísle The Czech and Slovak
History Newsletter z roku 2010 informoval čtenáře podrobně mezi jiným
i o obsahu 2. čísla ČMM z roku 2009.
Svůj vztah k českým zemím a české vědě potvrdil i tím, že spolu
s manželkou z vlastního archivu a knihovny darovali originály nebo kopie
dokumentů nejen americkým institucím (např. National Czech and Slovak Museum and Library v americkém státě Iowa; Public Library v New
Yorku; Slovanskému oddělení v Newark Public Library, Slavic and East
European Library na University of Illinois atd.),12 ale korespondenci a další
materiály prof. Josefa V. Brumlíka, PhDr. Václava Příhody a prof. Otakara
Odložilíka věnovali také Archivu Karlovy univerzity.13 V této souvislosti je
na místě připomenout, že všichni, kdo s prof. Wintersem navázali osobní
kontakt, v něm nalezli velmi pozorného, otevřeného a laskavého člověka,
který se uměl kromě odborných záležitostí otevřeně podělit o své názory
na nejrůznější události i o své osobní a rodinné radosti a starosti. Měl také
velký smysl pro rodinu, často se v korespondenci zmiňoval např. o svých
třech malých vnoučatech a stejně tak mu leželo na srdci to, jak prospívaly
děti jeho českých přátel.
Všechna tato mnohostranná činnost prof. Winterse na poli česko-americké vědecké spolupráce vedla k tomu, že mu byla v Praze už v roce 1991
udělena Pamětní medaile Josefa Hlávky a posléze u příležitosti osmdesátin
v roce 2004 také Čestná medaile Františka Palackého za zásluhy ve spo12
Manželé Wintersovi věnovali např. National Czech and Slovak Museum and Library
na 3 000 knih a časopisů. (srov. Library Acquires Significant Book and Periodical Collection.
Most – The Bridge. News of the National Czech and Slovak Museum and Library 15, 2005, č.
2, s. 2) a zmíněné Illinoiské univerzitě kolekci plakátů uměleckých výstav v Moravské galerii
v Brně apod.
13
P o u s t a , Zdeněk: Jubilující profesor Stanley B. Winters a jeho dar Archivu Univerzity
Karlovy. AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Tom. XLIV, 2004, Fasc. 1–2. Praha
2006, s. 11–15.
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lečenských vědách, kterou uděluje AV ČR za vynikající činnost v oblasti
vědy a za prosazování humanitních idejí. Odchodem prof. Winterse utrpěla
americká bohemistika a vůbec celá historická obec ve Spojených státech
a České republice značnou ztrátu a lidé, kteří ho znali osobně, ztratili
i vzácného a laskavého člověka a přítele. Jsme však přesvědčeni, že vědecké
dílo prof. Stanleye B. Winterse a jeho zásluhy o rozvoj vědecké spolupráce
mezi českými a americkými historiky zůstanou trvalou hodnotou, která
ponese své plody i v dalších desetiletích.
Jiří Malíř
Celistvost Zdeňka Vašíčka
„Pro mě je Kyjovů velké množství. Za mého mládí byl jiný než před dvaceti
lety a jiný než teď,“ sdělil Zdeněk Vašíček Kyjovským novinám u příležitosti
udělení čestného občanství města Kyjova v roce 2010. Parafrází tohoto
výroku by mohl životopisec charakterizovat Vašíčkovo dílo. To totiž udivuje svou různorodostí, nezvyklou v době, která přeje spíše specializaci.
Muzeologie, archeologie, historie, filozofie, publicistika (o umění výtvarném
i slovesném, o politice i společnosti) – to vše jsou oblasti, o nichž dokázal Zdeněk Vašíček psát. Taková zručnost nemusí být nutně výjimečná;
diletantů, kteří se potřebují vyjadřovat ke všemu, máme stále dostatek.
Naopak postrádáme ty, kdo do jmenovaných sfér pronikají s polyhistorskou
zasvěceností, jako tomu bylo i ve Vašíčkově případě.
Na první pohled se nezdá snadné postihnout celek Vašíčkova díla
a nalézt v jeho různorodosti jednotící prvek. Na počátku si to usnadněme rekapitulací známých životopisných dat. Zdeněk Vašíček se narodil
v roce 1933. Vyrůstal v Kyjově, kde také vychodil gymnázium. V letech
1952–1957 studoval filozofii a historii na Karlově univerzitě. Po absolvování pracoval postupně v kroměřížském okresním archivu (1957–1959),
v trutnovském Muzeu Podkrkonoší (1959–1970) a od roku 1970 působil v Brně, v Moravském muzeu a na katedře muzeologie a archeologie
tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1972 byl zatčen
a odsouzen ke třem letům vězení za podvracení republiky. Po propuštění
v roce 1974 pracoval jako dělník. Zapojil do disidentského hnutí a patřil
k prvním signatářům Charty 77. V roce 1981 využil možnosti, již nabízelo
ministerstvo vnitra, vycestovat z republiky bez možnosti návratu. Zvolil
tedy emigraci. V zahraničí se prosadil, působil na univerzitách v Cambridgi, Římě, Bochumi a Paříži. Zpět do vlasti se mohl vrátit až po roce 1989.
Střídavě pobýval ve Francii, v Praze a v Brně. Vyučoval na univerzitách
Karlově a Masarykově, avšak spíše příležitostně, nikoliv v rámci dlouhodobějšího pracovního úvazku.
První téma, jemuž se Vašíček soustavněji věnoval, souviselo s jeho
zaměstnáním v trutnovském a brněnském muzeu. Jeho nejzásadnější
muzeologickou práci zřejmě představuje studie Muzeum jako instituce,
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publikovaná 1971 v německojazyčném suplementu Muzeologických sešitů
(s názvem Einführung in die Museologie), jež Vašíček také editoval.
Zásadní impulz pro směřování Vašíčkovy vědecké dráhy znamenalo
vězení. Dostal se v něm totiž k četbě rozsáhlé práce z roku 1946 Pravěk
lidstva Jiřího Neústupného. Vašíčka téma archeologie fascinovalo natolik,
že se mu rozhodl věnovat. Nikoliv ovšem jako „školený archeolog, ale jako
člověk, kterého opravdu zajímá, jak to ti lidé dělají. Jak je možné, že z těch šutrů
a střepů zpětně něco vymyslí.“ Z úvah o východiscích a zákonitostech oboru
vzešly zásadní práce, jako Archeologie: jak a proč? (1976), Metody deskripce,
klasifikace a statistiky v petroarcheologii (1976), System of Analytical Archeology (1977) a Metody experimentu v archeologii (1980). Protože Vašíčkovo
jméno bylo na indexu, mohl být u těchto knih jako autor uveden pouze
jeden z autorské dvojice – Jaroslav Malina. Společně napsali také stěžejní
práci z tohoto období, rozsáhlou, dvousvazkovou syntézu o teorii a metodách moderní archeologie nazvanou Archeologie včera a dnes aneb Mají
archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima? (1981). V roce 1990
vyšla ve zkrácené verzi v Cambridgi (pod názvem Archaeology Yesterday
and Today. The Development of Archaeology in the Sciences and Humanities;
tentokrát již mohl být konečně jako autor uveden vedle Jaroslava Maliny
také Zdeněk Vašíček) a stala se zejména v Británii jedním ze základních
kompendií, sloužících jako úvod do oboru. O jejím úspěchu vypovídá také
překlad anglické verze do italštiny (Archeologia. Storia, problemi, metodi,
1997).
Přemýšlení o archeologii přivedlo Vašíčka znovu k oboru, který vystudoval – k historii. Poutal ho k ní ovšem podobný vztah jako předtím
k archeologii. Ani historii nepojímal jako předmět zkoumání či vědění,
nýbrž jako látku k promýšlení. Prokázal to v práci, již psal v druhé polovině
sedmdesátých let a publikoval samizdatově ve dvou svazcích roku 1979
v Edici Petlice. Kniha nazvaná Mezi všemi minulostmi představovala v českém
myšlení o historii mimořádný počin a ještě dnes, pokud by byla publikována, by obstála i ve světovém měřítku. Autor v ní probírá základní kategorie
našeho vztahu k minulosti, jejího zobrazování, vypravování, vysvětlování.
Nicméně Vašíček hned v úvodu zdůrazňuje svůj odstup od historické
vědy: „Dostalo se mi historického vzdělání, přihodilo se mi i takové zaměstnání,
ale historie a historikové mě nikdy nezaujali.“ Sám dával vždy přednost archeologii, o níž zdůrazňoval, že není pouhým „kopáním“, nýbrž že klade
epistemologické, metodologické i noetické otázky, jež jsou závažnější než
ty, před nimiž stojí historik. Možná právě proto se rozdhodl oba příbuzné
obory porovnat. Učinil tak v knize L’archéologie, l’histoire, le passé. Chapitres
sur la présentation, l’épistemologie et l’ontologie du temps perdu, publikované
v roce 1994 ve Francii. Její závěrečná třetina vyšla samostatně česky v roce
1996 pod názvem Obrazy (minulosti), celá kniha – jako autorský překlad
originálu a zároveň jeho upravená, stručnější verze – pak až v roce 2006
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jako Archeologie, historie, minulost. Své filozofující reflexe o historii uplatnil
ve shrnující studii Philosophy of History, publikované v roce 2009 v ambiciózní a potřebné encyklopedické syntéze A Companion to the Philosophy of
History and Historiography, editované Aviezerem Tuckerem.
Výčtem uvedených odborných děl se Vašíčkova tvorba zdaleka nevyčerpává. Doplňuje ji publicistika. Rovněž seznam periodik, do nichž Vašíček
přispíval, je neobyčejně rozmanitý. Zahrnuje tituly jako Krkonošská pravda,
Svědectví, Proměny, Kritický sborník, Respekt, Kritická Příloha Revolver
Revue, Lidové noviny, Architekt, Babylon a další. Jeho publicistické texty shrnuly zatím čtyři výbory – Přijetí podmínek (1996), Podmínky volby
(2003; za knihu obdržel Cenu F. X. Šaldy), Minulost a současnost, paměť
a dějiny (2008; obsahuje i texty, jež napsal společně s Françoise Mayerovou) a nejnověji Slavoj Český & spol. (2010). Výbory dokumentují, v čem
spočívala jedinečnost Vašíčkova psaní. Styl plně odpovídal jeho vlastnímu
doznání: „Někteří lidé mi říkají, že z mých textů je znát, že jsem dopředu nikdy
nevěděl, co napíšu. Mají pravdu. Kdybych to věděl, proč bych psal?“ I proto se
jeho texty nečtou snadno. Charakterizuje je úsporný až lapidární výraz,
odbočky, glosy, sentence, citáty, ironie, paradoxy, pointy. I při vážných
sděleních dokázal pobavit, stejně jako svými pseudonymy (za všechny:
N. E. Odborník a JUDr. Bedřich Břich).
Vašíčka nelze jednoduše označit ani za archeologa, ani za historika;
možná jej nejlépe vystihuje jeho vlastní charakteristika: „mezioborový
houmlesák“. Od akademické historie si zachovával odstup. Nevyhovovalo
mu její cechovnictví ani „eunušská“, odbornická objektivita, jež minulost
proměňuje v pouhou tříšť antikvit vršených na hromady neužitečných informací. Vašíček naopak toužil po vědění přirozeném, nezbytném pro každou
jednotlivou lidskou existenci. Chtěl znovu nalézat smysl a „celistvost“, jež se
ze světa vytratily působením technické racionality a individualizace zájmů.
Také proto ho zaujaly osudy spoluvězně, historika Jana Tesaře, a zejména
filozofa Jana Patočky, u nichž vědění splynulo s činem a životem.
Vašíčkovy názory nepochybně nejvýrazněji formovala zkušenost
disentu, jak naznačil i v proslovu ve Frankenu v roce 1984, jednom ze
svých nejpozoruhodnějších textů: „Pro člověka z podzemí pozbývá na významu i značná část dosavadního vědění o společnosti. Odstup tohoto vědění
od každodenního života je prohlašován za racionalitu vůbec, bývá dokonce
institucionalizován a stává se provozem. Pak nezbývá než se k takové racionalitě obrátit zády – a to disent udělal.“ A se všemi důsledky i Vašíček. Poznal,
že odmítnutím režimu získal možnost stát se subjektem a individuem,
odpovědným jen svému svědomí. A právě tento osobní postoj vtiskuje
jeho životu a dílu celistvost. Jakousi filozofii, již ovšem nepojímal jako
akademickou disciplínu, nýbrž jako životní styl. Stejně jako Sokrates
byl Vašíček přesvědčen, že poznávání spočívá více v kladení otázek než
ve stanovování odpovědí. Se stoiky a epikurejci sdílel názor, že lidé by
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se měli zabývat více sami sebou a zachovat si mravní integritu i navzdory
nepříznivým okolnostem. A nepochybně by díky svému nadhledu a smyslu
pro zdravou ironii nalezl společnou řeč i s řadou kyniků. K antice ostatně
vzhlížel s jistou nostalgií: „Z učenců se stále více stávají osamělci. Sokratovy
hostiny, Platonova akademie, Epikurova zahrada, sloupoví stoiků jako by už
nikdy nebyly…“
S nostalgií se už ohlížíme i za Zdeňkem Vašíčkem. Zemřel 13. dubna
2011.
Milan Řepa
Valná hromada Matice moravské
Ve čtvrtek 12. května 2011 se konalo valné shromáždění naší společnosti. Jak ukládají stanovy sdružení, bylo rozesláno oznámení o jeho
konání všem členům dopisem. Jednání se zúčastnilo 28 osob (viz prezenční
listina). Pro nedostatečný počet přítomných členů byl začátek jednání
posunut o půl hodiny (viz pátý článek stanov). Tohoto času bylo využito
k neformální diskusi s účastníky a k prezentaci nově publikovaných knih
MM. Vlastní jednání bylo zahájeno v 16.00 hodin.
Valnou hromadu zahájil a řídil předseda sdružení Jiří Malíř (pro
stručnost jsou jména uváděna bez titulů). Po úvodním přivítání účastníků
proběhla volba návrhové komise ve složení Hana Ambrožová, Lenka Janošová a Tomáš Knoz. Následně byl schválen program jednání a účastníci
shromáždění byli seznámeni se zprávou o činnosti sdružení v roce 2010,
kterou přednesl jeho jednatel (její plné znění obsahuje následující příspěvek). Poté vystoupil Pavel Pumpr, výkonný redaktor Časopisu Matice
moravské, s informacemi o činnosti redakce ČMM. Ve své zprávě podal
detailní přehled obsahu 129. ročníku periodika. Připomněl skutečnost, že
ČMM je zařazen mezi recenzované časopisy, což s sebou přineslo nejen
navýšení úkolů pro redakci a její členy, ale i nárůst finančních prostředků
potřebných k jeho vydání. Upozornil na obtíže se získáváním dostatečného
množství kvalitních recenzí a zpráv o literatuře, nabádal přítomné členy
zejména z řad pracovníků archivů a muzeí, aby se osobně, resp. prostřednictvím spolupracovníků ve větším měřítku zapojovali do publikování v ČMM.
Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o finančním hospodaření společnosti v loňském roce (viz text následující
po zprávě o činnosti), v níž podrobně objasnila jednotlivé příjmové a výdajové položky. Účastníkům valné hromady umožnila nahlédnout do závěrečné inventarizace účtů sestavené účetní firmou Gingko, která jim byla
po celé jednání valné hromady k dispozici. Následovala zpráva o kontrole
hospodaření společnosti. Revizní komise ve složení Hana Jordánková
(předsedkyně), Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové) prováděla kontrolní
činnost hospodaření průběžně během roku, závěrečný účet společnosti
pak byl podroben kontrole 21. dubna 2011. Komise, jak konstatovala její
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předsedkyně, neshledala v účetnictví žádné nedostatky. Poté byly všechny
předložené zprávy valným shromážděním jednomyslně schváleny.
V diskusi (Jaroslav Svozil, Bronislav Chocholáč a Jiří Malíř) byly
zvažovány možnosti získávání dotací u dalších krajů v ČR (kromě Jihomoravského). Z důvodu plánovaných stavebních úprav, jež proběhnou
v budově A na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, A. Nováka 1,
musí proběhnout v nejbližších měsících přestěhování skladu matičních
publikací do náhradních prostor, které jsou však omezené, proto navrhl
B. Chocholáč valné hromadě poskytnout členům MM a následně i veřejnosti zdarma starší čísla ČMM (do roku 2007 včetně), a tím alespoň
z části snížit rozsah matičního skladu (soupis ročníků, resp. jednotlivých
čísel zajistí Věra Kazdová). Předložený návrh byl jednomyslně schválen.
J. Malíř na závěr diskuse nabádal přítomné k posilování propagace MM
a její činnosti v ostatních regionech Moravy.
Na závěr celého jednání přednesla Hana Ambrožová návrh usnesení,
v němž pak valné shromáždění jednomyslně schválilo:
1. Zprávu o činnosti společnosti za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření sdružení
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření
5. Návrh poskytnout zdarma členům MM a následně i dalším zájemcům starší čísla ČMM (do roku 2007 včetně).
Dále vzalo na vědomí podněty z diskuse.
Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 16.55
hodin.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o činnosti Matice moravské v roce 2010
Výbor společnosti zvolený na valné hromadě konané dne 20. května
2009 pracoval pod vedením Jiřího Malíře v nezměněném složení po celý
minulý rok (seznam členů výboru, revizní komise i schválené redakční
rady viz Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 283). Během tohoto období navázala společnost na rozsáhlé vydavatelské aktivity z minulých let
a dále je výrazně rozšířila a prohloubila. Ve spolupráci s dalšími institucemi
rozvíjela taktéž přednáškovou činnost, do níž se zapojili jak domácí, tak
i zahraniční badatelé. Soustavná pozornost byla také věnována propagaci
sdružení a snaze rozšířit členskou základnu. V současné době (k 15.
dubnu 2011) má společnost 263 členů, kteří jsou o její činnosti informováni společně s dalšími zájemci prostřednictvím samostatných webových
stránek sdružení (http://www.matice-moravska.cz). Podobně jako v letech
2004 a 2007 byl i v minulém roce připraven reklamní materiál s nabídkou
matičních publikací.
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Publikační činnost
Primárním úkolem společnosti v této oblasti činnosti je zajistit vydávání recenzovaného periodika Časopisu Matice moravské. V roce 2010
to byl již 129. ročník. Byla publikována dvě čísla v celkovém rozsahu 446
stran. Dále bylo zveřejněno ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně Supplementum ČMM (v pořadí druhé) s názvem Jan Ohéral
a jeho doba (editoři Tomáš Kubíček a Milan Řepa). Podrobnosti k těmto
publikacím obsahuje zpráva výkonného redaktora ČMM Pavla Pumpra.
Kromě časopisu byly vydávány další publikace samostatně nebo
v rámci existujících edičních řad, většinou ve spolupráci s Výzkumným
střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Jako 19.
svazek řady Pramenů dějin moravských byla publikována edice Právní
knihy města Brna z let 1391–1515, kterou do tisku připravil Miroslav Flodr.
Nejpočetnějšího rozšíření, jak se stalo v posledních letech tradicí,
zaznamenala Knižnice Matice moravské. Jako její 27. svazek vyšla práce
Martina Pelce s názvem Umění putovat, v níž se autor soustředil na dějiny
německých turistických spolků v českých zemích. V následujícím svazku
Anna Kernbach svou prací Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého
vzniku vtáhla čtenáře do problematiky dějepisectví přemyslovské doby.
Korespondence českých vojáků v americké občanské válce byla námětem
obsáhlé studie Marka Vlhy. Monografie Antonína Kalouse Plenitudo potestatis
in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku
(1450–1526) postihla v obecné rovině papežskou reprezentaci v období
2. poloviny 15. a počátku 16. století, naznačila fungování papežských legací,
zhodnotila právní postavení legátů i jejich autoritu vycházející z autority
papežské. Kvintet monografií otištěných v Knižnici MM završila práce
Pavla Pumpra, v níž se na příkladu třeboňského panství na přelomu 17.
a 18. století soustředil na problematiku beneficia, záduší a patronátu
v barokních Čechách.
Mimo typické matiční ediční řady vyšlo pět prací. Výpravná kolektivní
monografie Pocta králi byla vydána k 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. autorským
kolektivem v čele s Liborem Janem a Jiřím Kacetlem.
Další čtyři kolektivní monografie vznikly ve spolupráci Matice moravské s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny,
země, kultura:
Libor Jan – Dalibor Janiš a kol.: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku (zde
spolupráce také Historického ústavu AV ČR).
Martin Wihoda – Lukáš Reitinger a kol.: Proměny středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely.
Adrian von Arburg – Tomáš Dvořák – David Kovařík a kol.: Německy
mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945.
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Tomáš Borovský – Dalibor Janiš – Michaela Malaníková a kol.: Spory
o čest ve středověku a raném novověku.
Přednášková činnost
Matice moravská spolupořádala mezinárodní konferenci s názvem
Morava na rozhraní epoch. Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století,
která se konala ve dnech 20. a 21. září 2010 ve Zlíně za účasti badatelů
z České republiky, Rakouska a Slovenska; dále diskusní seminář, který se
konal v Brně 3. června 2010, nad knihou Theodora Herzla: Židovský stát.
Pokus o moderní řešení židovské otázky (v diskusi vystoupili: Miloš Pojar, Vít
Hloušek, Denisa Nečasová a Marek Čejka). V průběhu roku bylo dále uspořádáno několik samostatných přednášek předních domácích a zahraničních
odborníků jako tradičně ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické
fakulty MU v Brně. O své poznatky se s posluchači podělili:
Christiane Brenner (Mnichov): Cesta k únoru 1948 ve světle diskurzívní
analýzy. Mezi demokracií a stalinismem.
Winfried Eberhard (Lipsko): Probleme und Wege konfessioneller Koexistenz
in den böhmischen Ländern.
Jiří Hanzal (Curych): Byli Cikáni žháři a tureckými špióny? K otázce tvoření
mýtů a legend.
Folker Reichert (Stuttgart): Wie der Osten den Westen entdeckte. „Umgekehrte“
Entdeckungsreisen in der europäischen Geschichte.
Giorgio Rota (Vídeň): Habsbursko-perské vztahy na počátku 17. století.
Maurice C. J. Wieleng (Groningen): What the auricles revealed.
Výše uvedených přednášek a diskusního semináře se účastnilo v průměru 40 osob především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity, ale i z dalších brněnských pracovišť (Historického
ústavu AV ČR, Moravského zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea a dalších).
Získávání finančních prostředků
Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků
pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti není možné
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Opětovně, jako v minulých letech, byly podány projekty s žádostí o finanční
příspěvek na Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Statutární
město Brno, na Radu vědeckých společností ČR a na Nadaci Českého
literárního fondu. Celkem bylo takto získáno 295 000 Kč, což je částka
i přes probíhající hospodářskou krizi stejná jako v roce 2009. Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti poskytuje zpráva Jiřiny
Štouračové.
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Úkoly na následující období (rok 2011)
1. V oblasti publikační samostatně zajistit vydání dvou čísel jubilejního 130. ročníku ČMM a jednoho svazku ediční řady Knižnice Matice
moravské. Konkrétně se bude jednat o publikaci s názvem Dějiny novin
v českých zemích, kterou do tisku připravuje Zdeněk Šimeček. Ve spolupráci s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země,
kultura vydat v rámci nebo mimo ediční řady nejméně tři další publikace.
2. V oblasti přednáškové budeme opětovně připravovat ve spolupráci
s Historickým ústavem FF MU šest až osm samostatných vystoupení domácích a zahraničních odborníků.
3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly
podány v požadovaných termínech (od října 2010 do února 2011) granty
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jmenovitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností
ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Nadaci Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů bude nutné získat nejméně
500 000 Kč. Nadále je nutné, aby výbor věnoval soustavnou pozornost
hospodaření společnosti, hledal další možnosti pro distribuci matičních
publikací a posiloval informovanost o nich mezi širší odbornou veřejností.
***

V současné době je možné konstatovat, že byl plán činnosti stanovený pro rok 2010 bezezbytku splněn. V minulém roce bylo vydáno, ať
již samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi – jedenáct titulů!
Pokud do přehledu zahrneme i publikování Supplementa a dvou čísel ČMM
a zároveň uvážíme vydavatelské podmínky společnosti, je to výsledek, který
v dějinách společnosti nemá obdoby. Zdárně se rozvíjela přednášková
činnost společnosti, naopak i přes dlouhodobý soustavný zájem výboru
o tuto problematiku se stále nedaří rozšiřovat členskou základnu sdružení.
Celkově lze hodnotit rok 2010 v činnosti Matice moravské jako úspěšný. Tohoto výsledku bylo možné dosáhnout jen prostřednictvím dobré
spolupráce s řadou výše uvedených institucí a jejich vedoucích pracovníků
a v neposlední řadě také všech členů, kteří se aktivně na činnosti společnosti
podíleli, za což patří všem upřímné poděkování.
Bronislav Chocholáč
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Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2010
Výnosy v roce 2010 činily (zaokrouhleno na celé Kč) 1 520 203 Kč,
náklady 1 376 263 Kč. Hospodářský výsledek je 143 940 Kč a je tvořen
z hlavní činnosti sdružení (publikační vydavatelská činnost). V roce 2009
vykázalo sdružení naopak ztrátu ve výši 252 276 Kč.
Členění výnosů podle účetních kapitol (v Kč):
Členské příspěvky
42 459
Předplatné časopisu
41 578
Prodej publikací
256 795
Prodej služeb
590 842
Změna stavu výrobků
203 943
Změna stavu nedokončené výroby
86 892
Dotace
295 000
(jedná se o dotace na činnost sdružení ze státních a veřejných zdrojů:
175 000 Kč ze státního rozpočtu a ostatní dotace 120 000 Kč)
Ostatní
2 694
Členění nákladů podle účetních kapitol (v Kč):
Služby (výroba publikací)
Mzdové náklady včetně autorských honorářů
Spoje – poštovné, telefon
Zákonné sociální pojištění
Spotřební materiál
Ostatní

1 007 138
267 420
37 655
30 600
5 508
27 942

V kalendářním roce byly uhrazeny veškeré výdaje spojené s činností
Matice moravské.
Jiřina Štouračová
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Pokyny pro úpravu příspěvků
Redakce časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisů:
Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické vstupy, recenze,
zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně na disketě v textovém editoru Word, resp.
RTF. Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte,
prosíme, předem s redakcí. K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků
s mezerami), resp. český podklad pro překlad do cizího jazyka. Dále též český podklad
pro anglický abstrakt (max. 600 tiskových znaků) a klíčová slova (max. 5–6).
Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně poznámkového aparátu, délka recenze 6 normostran a délka anotace maximálně dvě
normostrany.
Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou,
čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě
horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište
číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počáteční
a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se
nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.
Na závěr záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy číslo ISBN!
Zkratky
V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana – s.
signatura – sg.
folio – f.
recta – r.
versa – v.
karton – kart.
rukopis – rkp.
vydavatel – vyd., ed.
vydavatelé – vyd., edd.
Herausgeber – Hg.
redaktor – red.
srovnej – srov.
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Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení
uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora
v plném znění):
Vzory
Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.
Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho „národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.
Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131.
In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E.
Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.
Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě.
XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.
Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.
Při opakování autora:
Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha
1986, s. 83.
Při opakování autora i díla:
Tamtéž, s. 85–86.
Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:
Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19952, s. 135.
Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku,
která bude v poznámkách dále používána:
Vzor
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S.
Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.
Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.
Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho
sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.
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Vzor
Moravský zemský archiv Brno, E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.
Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha,
Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy
s pomlčkou: London – New York.
Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.
Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně
usnadní redakční zpracování.
Redakce ČMM
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